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• На 7. семінарї карпаторусиністікы присвяченім 15. роковинам кодіфікації русиньского списовного языка на Словакії, 
ославам 100. книжкы приправленой на выданя  редакціов Русин і Народны новинкы і презентації русиньскых книжок 
выданых в роцї 2009 была і автоґраміада авторів і зоставителїв тых книжок. На фотцї А. З.: автор С. Конєчні підписує 
свою книжку Капітолы з історії Русинів на Словеньску М. Мальцовскій, взаду уж з підписанов книжков М. Сушкова.

• На презентації русиньскых выдань на Пряшівскій універзітї в Пряшові 31. марца 2010 автоґрамы роздавав і Гавриіл 
Бескид, зоставитель книжкы під назвов Николай Бескид як субєкт і обєкт історіоґрафії. Єдным з обдарованых 
быв і  ПгДр. Маріан Ґайдош, к. н., директор Сполоченьсконаучного інштітуту САН в Кошіцях. Взаду уж з підписаныма 
книжками: Д. Крішко, М. Крайнякова, Ш. Смолей і Я. Гриб.  Фотка: А. З. 
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Мій інтерес як професіонално-
го історіка о язык є звязаный з моёв 
роботов над історіов націоналных 
возроджінь, то значіть над тым, 
якым способом етнічны і языковы 
ґрупы ся перетворюють в націонал-
ности. В общім ся знає о тїсній звя-
заности міджі языком і націоналнов 
самоідентіфікаціов. Тыж знаме, же 
народ або націоналность характері-
зують і субєктівны факторы – жела-
ня быти членом конкретной ґрупы 
людей, але тыж факторы обєктівны. 
Міджі обєктівныма факторами му-
сить быти зъявных веце сполочных 
знаків: сполочна теріторія (може, 
але не мусить быти, сполочный 
штат), язык, історічна традіція, 
етноґрафічны знакы і културны 
цїнности.1 Хоць язык є лем єдным 
з обєктівных факторів, часто 
выступать як єден з найважнїшых 
ідентіфікачных знаків народа ці на-
ціоналности. Такый погляд пропо-
новав і нїмецькый філозоф 18. сто-
роча Йоган Ґотфрід Гердер, котрый 
поставив реторічный вопрос: 
„Ці має народ, окреме културно 
недорозвинутый народ, штось до
рожше, як язык своїх предків? В 
нїм жыє цїле ёго інтелектуалне бо
гатство, традіція, історія, реліґія і 
прінціпы жывота – саме ёго серд
це і душа.“2 

Зато не є ніч чудного в тім, же не-
давне русиньске народне возроджі-
ня, яке ся зачало у звязи з револуці-
ями в роцї 1989, поставило як єдну з 
найосновнїшых задач – кодіфікацію 
літературного языка в каждій країнї, 
де жыють Русины, і ёго акцептацію 
штатом, жебы наслїдно го мож было 
завести до школьской сферы і до 
вшыткых остатнїх сфер обществен-
ного жывота. Докінця до року 1989 
язык мав єдну з домінантных позі-

цій в роботї дакотрых русиньскых 
дїятелїв. Іщі в серединї 80-х років 
ХХ. ст. – коли то было тяжко, докін-
ця з політічных прічін і небезпечно 
– невелика ґрупа ґрекокатолицькых 
священиків і лаіків у Словакії на 
челї з отцём духовным Франтїшком 
Крайняком ся пустила до перекладу 
реліґійных книжок до русиньского 
говорового языка.

Самособов, є много способів 
формованя літературного языка. 
Єдным з них є: выбрати уж єствую-
чій історічный язык і приспособити 
го сучасным потребам. Івріт в Ізра-
елї є найяснїшым прикладом такого 
языкового возроджіня. Іншым при-
ступом є основати літературный язык 
на говоровій бісїдї. Тота говорова бі-
сїда може быти діалектом, котрый ся 
находить в ґеоґрафічнім центрї зоны, 
в якій жыють єй ужывателї, або ді-
алектом, якым бісїдує найвеце лю-
дей, або амалґамом (койне) елементів 
розлічных діалектів даной лінґвіс-
тічной сферы. Самособов, все му-
симе памятати на то, же теоретічны 
проблемы формованя літературного 
языка в конечнім наслїдку детерміну-
ють особы без огляду на то, ці суть то 
професіоналны лінґвісты, або нїт. А 
тот факт нас ставлять перед інакшый 
проблем, якым є – людьскый фак-
тор. Язык як културный яв є окреме 
проблематічный зато, бо, подля слов 
єдного ученого, є то „емоціонал-
на тема“. Але кідь „язык належыть 
каждому,.. то веце людей чує, же 
має право мати властный погляд на 
нёго. А кідь тоты погляды не суть 
тотожны, можуть ся розгорїти 
емоції. Споры ся можуть крутити 
як навколо найдрібнїшых проблемів 
вжываня, так і навколо ґрандіозных 
проблемів лінґвістічного планованя і 
освіты.“3
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Як особа, яка слїдовала і мала кон-

кретну роль в русиньскім народнім 
возроджіню по роцї 1989, быв єм 
тїсно звязаный і з проблемами коді-
фікації языка. Дакотры з моїх спо-
минів може будуть інтересны про 
сучасників.

Так на 1. Світовім конґресї Руси
нів, якый быв у Міджілабірцях, на 
Словакії, іщі в роцї 1991, выголосив 
єм, же „літературный язык мож 
створити тогды, кідь містна ін
теліґенція є достаточно пересвід
чена о тім, і кідь хоче тяжко роби
ти жебы досягла цїль“.4 Першым 
кроком к тому было, же єм по-
звав дакілько русиньскых писате-
лїв і ученых на неофіціалну діску-
зію.5 На тій, дакус імпровізованій, 
стрїчі ся зродила ідея – скликати 
шырше зобраня. Зато єм Василёви 
Туркови, якый в тім часї быв пред-
седом Світового конґресу Русинів і 
Русиньской оброды, запропоновав 
скликати языковый конґрес (котрый 
сьме в тім часї назвали „робочій 
семінарь“), на якый бы пришли 
лінґвісты, писателї і журналісты з 
ушыткых країн, де жыють Русины, і 
діскутовали бы о далшых языковых 
планах. Тыж єм запропоновав, жебы 
на конґресї было і пленарне засїда-
ня, на якім бы ся найвызначнїшы 
лінґвісты і „проєктанты“ языка по-
дїлили взаємно своїма думками о 
языку. Доказав єм пересвідчіти зна-
мого у світї соціолінґвісту Джошуа 
Фішмана і шведьского славісту Све-
на Ґуставсона, як і „проєктантів“ 
языка з Монака і Швейцарії взяти 
участь на першім конґресї. На жаль, 
не могли сьме тот конґрес зорґані-
зовати в аулї тогдышнёй Універзіты 
Павла Йозефа Шафаріка в Пряшо-
ві, бо веджіня той інштітуції в тім 
часї было проти самой ідеї екзістен-
ції русиньского языка як окремо-
го. Также нашы засїданя ся орґані-
зовали в оддыховій зонї северно од 
Бардеёва – в Бардеёвскых Купелях.6 

Зато, же язык є барз „емоціонал-
нов темов“ і же Русины жыють при-
найменшім в чотырёх державах, як і 
зато, же лінґвісты – подобно як мно-

го ученых іншого заміряня – тяж-
ко роблять компромісы, кідь суть 
пересвідчены, же владїють „науков 
доказанов“ правдов, бояв єм ся, же 
першый языковый конґрес ся ско-
ро змінить на місто бесконечных 
звад і конфліктів. Наприклад зато, 
же найвеце носителїв русиньско-
го языка жыє на Підкарпатьскій 
Руси, они могли преферовати по-
гляд, же якраз їх варіант языка му-
сить быти прятый за русиньскый 
штандарт, бо їх лексіка є „найчіс
тїшов верзіов русиньского языка“ 
в порівнаню з „пословакізованым“ 
ці „сполонізованым“ варіантом ру-
синьского языка, якым бісїдують 
дале на запад.

Жебы не допустити такы, наіс-
нї, емоціоналны конфлікты, котры 
тяжко бы ся дали тогды рїшати, ре-
комендовав єм радше одложыти на 
пізнїше ідею створїня єдиного ру-
синьского языка. Вгоднїше было 
Русинів пересвідчіти, жебы наслї-
довали приклад іншого бездержав-
ного европского народа – подобного 
як они, жыючого переважно в горах 
– Романшів і пожычіти собі їх спо-
соб формованя літературных штан-
дартів. Зато єм на конґрес позвав 
одборника на романшскый язык із 
Швейцарії. Наконець романшскый 

прінціп быв приятый, то значіть мали 
ся формовати окремы літературны 
штандарты про штири реґіоны – про 
Русинів-Лемків, про словацькых 
Русинів, про підкарпатьскых Ру-
синів і войводиньскых Русинів – а 
на їх основі пізнїше ся мав формо-
вати пятый варіант – койне, котре в 
будучности бы ся могло хосновати 
паралелно з штирёма варіантами як 
сполочна русиньска языкова норма.

Як знаме, „проєктанты“ русинь-
ского языка од року 1989 досправды 
выходили з романшского прінціпу. 
Русины в Словакії кодіфіковали свій 
варіант в роцї 1995, Русины-Лемкы 
в Польщі – в р. 2000 а войводиньскы 
Русины уж дакілько десяток ро-
ків скорше сформовали і розвину-
ли свій літературный штандарт.7 

Лем Русины на Підкарпатю не до-
казали завести свій штандарт, і хоць 
выдали тыж правопис і ґраматікы в 
роцї 1999 і в р. 2005, але никотра з 
них не зазнала шыршого вжываня.8

Створїня кодіфікованого штан-
дарту є єдна задача, а ёго підпора і 
вжываня – друга. Суть принаймен-
шім дві пути, як підпоровати і роз-
вивати літературный язык. Єдна з 
них є дати язык до старостливости 
академії, членами котрой бы были 
вызначны писателї і учены. Тот при-

• Погляд на першый ряд участників святочного акту выголошіня кодіфікації русиньско-
го списовного языка на Словакії 27. януара 1995 в Братїславі: (другый справа) о. Франтїшек 
Крайняк, (третїй) проф. Павел Роберт Маґочій а (четвертый) о. Мілан Хаутур.  Фотка: А. З.
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ступ ся вжывать в італьскім языку 
(Accademia della Crusca, 1582), 
французькім (Académie française, 
1635), іспаньскім (1713), шведь-
скім (1786), мадярьскім (1830), в ів-
рітї (1953) і в іншых языках. Дру-
га путь не знає такой авторітной 
інштітуції, яков є академія. Наміс-
то того, літературный штандарт за-
веде і підпорує якесь вызначне 
выдавательство. Анґліцькый язык 
є, може, найяснїшым прикладом 
такого приступу. І так штандарт 
про брітаньскый варіант анґліць-
кого языка фактічно завів осно-
ватель і редакчна рада словника, 
якый выдало Выдавательство Ок-
сфордьской універзіты (Oxford 
University Press).9 Подобну роль 
про америцькый варіант анґліць-
кого языка мав словник і іншы 
языковы помічникы, якы опублі-
ковало выдавательство Webster´s в 
США.10 

Сітуація з русиньскым языком в 
тім аспектї іщі все не є ясна. Ака-
демії справила мусять мати підпо-
ру штатів або іншых владных інш-
тітуцій. Але похыбую, же мож бы 
было створити Академію русинь
ского языка як єдиный орґан про 
розроблёваня і підпору русиньско-

го языка в штирёх, кідь не в шестёх, 
країнах. Теоретічно є можне, жебы 
русиньске выдавательство, таке як 
Русин і Народны новинкы у Слова-
кії або Выдавательство В. Падяка в 
Українї досягло потрібну вагу, жебы 
фунцкціоновати про русиньскый 
язык так, як Выдавательство Ок-
сфордьской універзіты або Webster´s 
функціонує про анґліцькый язык. 
Але в практіцї никотре русинь-
ске выдавательство не опубліко-
вало словник або ґраматіку, котры 
бы, холем на реґіоналній уровни, 
досягли шырокого узнаня і нима 
становлены нормы бы были шыроко 
акцептованы. 

І так, зістають высокошкольскы 
інштітуції, як наприклад Педаґоґіч-
на академія в Кракові про Лемків-
Русинів, Пряшівска універзіта про 
Русинів у Словакії і Новосадьска 
універзіта про войводиньскых Ру-
синів. Кажда з тых інштітуцій, лїп-
ше повіджено, їх професіоналны 
робітници, мають прямый контакт 
з розроблёванём правописів і ґра-
матік, якы ся стали основов про 
реґіоналны літературны штандарты.

Наконець бы-м хотїв додати да-
кілько слов шпеціфічно к сітуа-
ції в Словакії. На роздїл од сучас-

ности, на зачатку 90-х років ХХ. 
ст, як єм уж споминав, у Слова-
кії не было ани єдной універзіты, 
яка бы была охотна помочі кодіфі-
кації русиньского языка, враховано 
Універзіты Павла Йозефа Шафарі-
ка в Пряшові. Выходячі з реалной 
сітуації, културно-общественна ор-
ґанізація Русиньска оброда была 
згодна взяти участь у тім процесї. 
Може, сьте постерегли, же я не по-
вів, же то была ініціатіва той орґа-
нізації, і было то так. Фактічно, ро-
боту на кодіфікації зробили двоми 
учены – Василь Ябур і Юрій Пань-
ко за участи редакторів і сполупра-
цовиків редакції Русин і Народны 
новинкы, якы в тім часї ся номі-
нално выдавали під покровитель-
ством Русиньской оброды. Кінцём 
1994 року, кідь было ясно, же пер-
ша етапа кодіфікації ся завершыла 
выданём правопису і орфоґрафіч-
ного словника, ініціатіва зреалізова-
ти офіціалну „церемонію“ кодіфіка-
ції в януарї 1995 року в Братїславі 
– і, треба додати, ґрандіозным спо-
собом – вышла не од Русиньской 
оброды, але од „ініціатівной ґрупы“ 
трёх особ, єднов з якых быв і автор 
тых рядків.11 Докінця і фінанції на 
братїславску церемонію в р. 1995 
не были переважно од Русиньской 
оброды, а од спонзорів і сімпатізан-
тів зо Северной Америкы.12 

Я підкреслюю тоты детайлы нелем 
зато, жебы очістити од перекручінь 
історічну минулость, але і зато, жебы 
накреслити план до будучности. 
Факт, же конкретна орґанізація заде-
кларовала кодіфікацію языка як єдну 
зо своїх основных задач, іщі не дає тій 
орґанізації апріорного права діктова-
ти – в якій формі тота кодіфікація ся 
має реалізовати. За абсенції академії 
або престижного выдавательства, ви-
дить ся лоґічным, же то мають быти 
язраз высокошкольскы інштітуції, 
в данім припадї Інштітут русинь
ского языка і културы Пряшівской 
універзіты, якый мусить взяти на 
себе функцію орґану одповідного за 
розвой русиньского языка у Словакії.

Але сучасно кажда така высо-

• На святочнім актї выголошіня кодіфікації русиньского списовного языка на Словакії взя-
ли участь дакотры штатны і політічны дїятелї. На фотцї А. З. (злїва) тогдышнїй посла-
нець словацького парламенту, пізнїше председа влады СР, Мікулаш Дзурінда в розговорї з 
ЮДр. Петром Крайняком.  Фотка: А. З.
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кошкольска інштітуція мусить ся 
занимати вопросом практічного 
ефекту своёй роботы. Зато было 
бы мудрым рїшінём створити язы-
кову комісію при інштітутї, чле-
нами котрой бы были як учены 
(лінґвісты) з універзіты, так і люде 
з мімоуніверзітной сферы, якы бы 
пропоновали зміны в єствуючіх 
нормах. Інакше повіджено, язы-
кова комісія, о якій говорю, при 
універзітї бы фунґовала в ролї 
містной Académie française або, кідь 
хочете, Académie ruthénoise.

Я вірю, же дакотры з тых думок 
од заінтересованой і дїлу кодіфіка-
ції вірной странной особы ся прида-
дуть тым, котры в сучасности суть 
одповідны або в будучности бу-
дуть одповідны за плеканя і розвой 
єствуючіх чотырёх штандартів ру-
синьского літературного языка і бу-
дучого койне.

1 Детайлы о формованю народів в общім, 
попозерай діскузію у МАҐОчІЙ, П. Р.: Істо
рія України. Київ 2007, с. 306-309.
2  Herder, J. G.: Gespräch nach dem Tode 
des Kaiser Josephs II, в ёго Werke, том VII: 
Briefe zur Beförderung der Humanität, No. 10, 
Frankfurt am Main 1991, с. 65.
3	 Crystal, d.: The Cambridge Encyclope

dia of Language. Cambridge 1987, с. 2.
4	 МАҐОчІЙ, П. Р.: „Я русин был, єсмь и 
буду...“: выступы на Світовых конґресах 
Русинÿв. Ужгород, 2005, c. 9.
5 Стрїча была в домі о. Франтїшка Крайня-
ка. Окрем нёго і мене там были Олена Дуць-
Файфер і Петро Трохановскый з Польщі і Во-
лодимир Фединишинець і Іван Петровцій з 
Україны.
6	 Детайлы Першого міджінародно-
го конґресу русиньского языка і текст ре-
золуції з 12 пунктами поз. в MaGoCsI, 
P. r. and FIsHMaN, J.: scholarly seminar 
on the Codification of the rusyn language, 
в International Journal of the Sociology of 
Language, № 104, Berlin and New york, 1966, 
с. 119-125.
7	 Штандарт русиньского языка в Слова-
кії є заложеный на выданю: ЯБУР, В.: Пра
вила русиньского правопису. Пряшів, 1994, 
i ёго доповненій і переробеній верзії: ЯБУР, 
В. і ПЛїШКОВА, А.: Русиньскый язык у зер
калї новых правил. Пряшів, 2005. Штандарт 
русиньского літературного языка в Польску 
є заложеный на: ФОНТАНьСКІЙ, Г. і ХО-
МЯК, М.: Ґраматыка лемківского языка. 
Katowice, 2000; перевыдане Warszawa, 2004. 
Штандарт языка Русинів Сербії і Хорватії є 
заложеный на: КОчиШ, М. М.: Правопис 
руского язика. Нови Сад, 1971 i РАМАч, Ю.: 
Ґраматика руского язика. Беоґрад, 2002.
8	 КеРчА, І. і ПОПОВич, С.: Ма те ринь
скый язык: писемниця русиньского языка. 
Мукачево, 1999, і двоязычне выданя: СиДОР, 
Д.: Граматика русинського языка/ Grammar 
of the Rusyn Language. Ужгород, 2005.
9	 The Oxford English Dictionary (425 000 

слов), якый ся перевыдавав много раз од 
1933 року, є заложеный на роботї під редак-
ціов Джеймса Мюрера (James Murray), 125 
звязків котрой вышло в роках 1884 – 1928.
10  Сучасный штандарт є даный словни-
ком Webster´s New Dictionary of the English 
Language (450 000 слов), якый выдав у р. 
1971 Ґ. С. Меріам (G. s. Merriam Company) 
в Спрінґфілдї, штатї Месечусетс, США. Є 
восьмым у серії выдань, якы ся зачінають 
од выданя словника Ноя Вебстера (Noah 
Webster) American Dictionary of the English 
Language (1828).
11	 Повна концептуалізація і планованя бра-
тїславской церемонії было выслїдком діску-
зії міджі мнов, Василём Ябуром і Алексан-
дром Зозуляком, яка ся зреалізовала почас 
недовгого путованя автом з Пряшова до Ко-
шіць в октобрї р. 1994.
12 Карпаторусиньскый научный центер
фі нанчно поміг Русиньскій обродї сумов
1000 америцькых доларів (в тім часї 
30 000 словеньскых корун), на орґанізова-
ня єдноднёвой научной конференції почас 
братїславской церемонії. Пізнїше тота аме-
рицька научна інштітуція фінанчно підпо-
рила братїславску акцію і орґанізовала через 
Выдавательство Колумбійской універзіты 
выданя двоязычного анґліцько-словацького 
зборника з вступным словом вызначного ро-
сійского славісты Нїкіты І. Толстого: A New 
Slavic Language Is Born: The Rusyn Literary 
Language in Slovakia/ Zrodil sa nový slovan
ský jazyk: Rusínsky spisovný jazyk na Sloven
sku, edited by Paul robert Magocsi, New york, 
1996. 

■

У звязи з 15. роковинами кодіфікації материньско-
го русиньского языка в януарї того року в русиньскых 
новинках як ай в русиньскім высыланю Словеньского 
радія ся много пописало а поговорило. Єднозначно 
ся конштатовало, же день 27. януар 1995, коли была 
святочно выголошена кодіфікація русиньского языка 
на Словакії, быв у історії Русинів на Словакії єдным з 
найвызначнїшых історічных моментів в русиньскім на-
роднім возроджіню.

Алт выголошіня кодіфікації русиньского языка на 
Словакії быв кулмінаціов:

1. Приправы одборных публікацій, яку вели доц. ПгДр. 
Василь Ябур, к. н., і доц. ПгДр. Юрій Панько, к. н.,

2. Орґанізачной приправы самотного славностного 
акту, котра была орґанізована Николаём Ляшом, Алек-
сандром Зозуляком, Ярославом Сисаком і Іваном Бан-
дурічом.

Коордіначный выбор Русиньской оброды на Словен-
ську іщі в часї, коли председом орґанізації быв Василь 
Турок, уж давнїше перед роком 1995, ся інтересовав – 
якым способом зреалізовати кодіфікацію русиньского 
языка. Задача зробити вшыткы роботы к тому потрібны 
в духу першого Сейму Русиньской оброды, котрый быв 
у Міджілабірцях 17. новембра 1990, не была легка. Тре-
ба реално позерати на сітуацію в часї заложіня Русинь-
ской оброды у нас. Не мали сьме грошей а не мали 
сьме ани достаток людей, котры бы ся могли нашій 
проблематіцї жертвовати так, як ся жертвовала ґрупа 
інтелектуалів-Русинів, котры собі усвідомлёвали свої 
повинности перед Русинами на Словакії – вернути їм 
тоты народны атрібуты, котры нам взяла насилна укра-
їнізація по другій світовій войнї. На початку роботы КВ 
Русинськой оброды задачі были дуже великы ай зато, 
бо в недемократічнім процесї насилной українізації 

Др. Іван БАНДУРІЧ, Бардеёв

Кодіфікація русиньского материньского 
языка: спомины і факты ______________
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поукраїнізоване было вшытко, што перед роком 1945 
было русиньске. Треба повісти, же найвеце позітівный 
перерод настав у дакотрых редакторів Нового життя, 
котры собі усвідомили, же їх походжіня є русиньске 
і рік по заложіню Русиньской оброды зачали актівну 
роботу на хосен Русинів. В тім часї велику роботу зро-
бив Александер Зозуляк. Шкода, же сьме не доказали 
„переробити“ тоту інтеліґенцію, котра ся переорьєн-
товала на народность словеньску а дакотры ся стали 
невтралныма. Чекають на вгодный час? Доколи? Пред-
ставивость Русиньской оброды і уж екзістуючіх членів 
была така, же вшыткы Русины, бывшы нучены Україн-
цї, ся стануть нелем членами Русиньской оброды, але 
же будуть актівныма носителями русиньскых традіцій, 
звыків, обычаїв. Перероджіня нашых Русинів не было 
од зачатку р. 1990 таке, яке было желаня функціонарїв 
РОС. Процес ся розбіговав помалы а теперь сітуація є 
така, же в 92 селах кількость Русинів перевышує 20 %, 
а зостало лем 6 русиньскых сел, в котрых є над 20% 
людей україньской орьєнтації.

Проблематіков одборной приправы на кодіфікацію ся 
занимали авторы многых статей в нашых періодічных 
выданях і в кошіцькім радію, зато тоту часть выхаблю 
зо своїх споминів. Але хочу спомянути факт, же в ство-
ренім Інштітутї русиньского языка і културы при РОС 
в Пряшові ёго робітници Василь Ябур, Юрій Панько 
а Наташа Боґданова свої задачі дуже добрї і сумлїн-
но повнили а приправили за сполуучасти іншых авто-
рів одборны публікації, котры послужыли як основа на 
выголошіня кодіфікації языка. Подякованя належыть 
членам КВ РОС, котры мають заслугу на створїню інш-
тітуту.

Історія нам указує снагы многых представителїв ру-
синьского двиганя уж в 19. сторочу мати ґраматіку ру-
синьского языка. В тім часї было веце концепцій, але не 
было єдноты міджі авторами і так выслїдкы їх роботы 
не были завершены так, як 27. януара 1995.

Приправа на кодіфікацію была тяжка. Не мали сьме 
скусености. Навыше, было треба мати одборны посудкы 
кодіфікачных приручників, найлїпше од реномованых 
авторів, за што ся наконець взяли словеньскы і іншы 
лінґвісты, як проф. Др. Ян Горецкі, др. н., з Языкового 
уставу Л. Штура, проф. Др. габ. Генрік Фонтаньскі з 
Польска, доц. Др. Михал Міклуш, к. н. зо Словеньска 
і ін., а тыж потребны были доказы о тім, же наш язык 
жыє, а то праві выповнив новозродженый інштітут. 
Став єм ся участником діскузій нелем на МК СР, але ай 
з веджінём Матїці словеньской в Братїславі а всягды 
сьме терпезливо просили і жадали підпорити акт ко-
діфікації русиньского языка. Проблемы настали ай в 
тім, же РОС не мала грошы а в р. 1995 наш учет быв 
заблокованый. Контроля господарїня нашой орґаніза-
ції была правдоподобно зінсценована зо стороны тых, 
котры не хотїли, абы наш язык быв кодіфікованый. Ай 
така „поміч“ пришла. Треба видїти ай факт, же проти 
кодіфікації выступали функціонарї СРУС, україньскы 
новинкы а неґатівну роль грало ай україньске высыланя 
СРо з Пряшова. Дакотры із тых людей ай дотеперь не 
акцептують кодіфікацію русиньского языка а самотный 

акт поважують лем за політічну акцію. Така позіція є 
несправна ай зато, бо кодіфікація русиньского языка, 
окрем іншого, мала велике значіня в процесї далшого 
возроджованя Русинів і захованя русиньской културы, 
котра была заслугов функціонарїв КСУТ, як ай їх наслїд-
ной орґанізації СРУС, нам Русинам насилно однята. 
Дакотры представителї СРУС-у ай теперь не решпекту-
ють право Русинів мати свою народну ідентіту і слободу 
выберу народности, котру каждому ґарантує Устава СР 
і міджінародны документы ратіфікованы нашым парла-
ментом. Русиньску културу ай теперь собі функціонарї 
СРУС-у привластнюють а поважують єй за україньску, а 
роблять так проти волї Русинів на Словакії.

Уж ся не памятам на точный день, але памятам, же 
в децембрї 1994 без скликаня сьме ся зышли на Сло-
веньскій уліцї в Пряшові в зоставі Н. Ляш, А. Зозуляк, 
Я. Сисак а І. Бандуріч і на тій стрїчі сьме оцїнёвали сі-
туацію в русиньскім русї. Конштатовали сьме, же суть 
великы тискы од функціонарїв СРУС-у, пряшівскых 
„україньскых науковцїв“, україньскых масмедій проти 
тому, жебы Русины мали узаконеный свій русиньскый 
язык. Дакотры з рядів україньской орьєнтації дуже кріті-
зовали ай одборный семінарь з року 1992 у Бардеёвскых 
Купелях (Николай Мушинка). Мушу повісти правду, же 
была робеный великый лобінґ ай на штатных інштіту-
ціях СР в такім дусї, же мы Русины сьме Українцї і не 
треба нам кодіфіковати русиньскый язык. Функціонарї 
СРУС-у, на другій сторонї, нам помогли в тім, же коли 
просаджовали, же не може быти самостатна русиньска 
редакція в Словеньскім радію, не можуть быти написы 
на таблічках в селах в русиньскім языку, не можуть 
русиньскы новинкы діставати грошы на свою роботу, 
не можуть ся выдавати русиньскы книжкы, не можуть 
быти школы русиньскы, а то зато, бо не мали сьме 
узаконеный русиньскый літературный язык. Наслїдком 
такой арґументації нам Русинам сперали ай узнаня 
русиньской народностной меншины за самостатну, на-
конець нам стяжовали реалізовати резолуцію першого 
сейму РОС.

По аналізї даной сітуації, уведжена ґрупа членів Ру-
синьской оброды сьме ся дефінітівно рїшыли кодіфіко-
вати русиньскый язык на день 27. януара 1995 ай за 
сітуації, же Русиньска оброда в тім часї не мала ниякы 
грошы. З боку уведженой ґрупы членів РОС было то 
некомпромісне рїшіня і особна одповідность нелем за 
докінчіня приправных робот, але ай за сітуацію, коли 
сьме ішли до акцій без грошей РОС. Я сам высловив 
на стрїчі таку думку, же кідь не суть грошы, маєме свої 
вкладны книжкы, вшыткы четверо заплатиме вшыткы 
выдавкы з тым, же по часї ся нам може вернуть. Сі-
туація была тяжка. Окрем одборной приправы само-
тного славностного проґраму дня, спрацованя Декла-
рації з выголошіня кодіфікації русиньского языка, было 
треба обїднати автобус з Пряшова до Братїславы, 
уквартелёваня, културный проґрам а главно стравова-
ня на два днї. Была то нелегка задача, але ай одпо-
відность і жертвенность членів ґрупы. Часу сьме мали 
мало. Цїла тярха была на нас штирёх. Конкретный 
план і день кодіфікації не быв проїднаный на КВ РОС 
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з прічіны короткого часу а членове ся о тім дізнали аж 
з позванкы. Членове ґрупы собі помагали ай тым, же 
нам Театер А. Духновіча дав к діспозіції авто, нашли 
сьме свої грошы на укваретлёваня в часї приправы на 
кодіфікацію, т. з. не были то грошы РОС.

Пінязї не приходили з Міністерства културы СР ани 
по кодіфікації а так дакотры фактуры были заплачены 
з великым одступом по кодіфікації. Мушу похвалити за 
велику поміч пана ЮДр. Николая Онуфряка, котрый 
быв директором высокошкольскых інтернатів у Братїс-
лаві і створив нам добры условія нелем про самотный 
славностный день выголошіня кодіфікації, але забезпе-
чів нам уквартелёваня і страву а почекав довгы місяці, 
покы сьме могли заплатити фактуры.

На самотный славностный день нїґда не забуду і не 
забуду ани на славностный вечур в інтернатї Млада 
ґарда, де сьме уж без страху могли спокійно ославити 
великый успіх. Я сам мав велику одповідность в день 
кодіфікації як главный ґазда і контролёвав єм вшыткых, 
котры приходили до салы. Пустив єм лем позваных а 
тыж знамых професорів російского языка, котры учіли в 

Братїславі. Нежаданы особы не были пущены, головно 
не дістали ся там тоты, котры не были к нам Русинам 
прихылны.

Што ся тыкать участи на славностнім выголошіню, лем 
з Пряшівского края было нас около 60, а з Братїславы 
далшых, одгадую, 60 гостїв і заступцїв штатных орґа-
нів і одборных інштітуцій як ай высокых школ. Радость 
сьме мали нелем мы із Русиньской оброды, але ра-
дость проявлёвали ай гостї. Радость Пряшівчанів было 
видно ай в автобусї з Братїславы до Пряшова, коли ани 
єдна минута не была тиха, але сьме діскутовали і спі-
вали за цїлов дорогов. Были сьме щастны з великого 
історічного выслїдку роботы вшыткых Русинів, котры 
ся своёв роботов подїляли на славностнім выголошіню 
кодіфікації русиньского языка. Каждый з нас собі за-
служить велике ПОДЯКОВАНЯ од Русинів Словакії. 
Храньме нашы успіхы досягнуты по роцї 1989 а не 
довольме никому, абы їх дегонестовав. Платять ай 
теперь слова з початків народного возроджіня Ру-
синів: РУСИНЫ, СХОПТЕ СЯ!  

■

А. Плїшкова ся народила 27. юна 
1964 в сниньскім шпыталю, в тім 
часї в Гуменьскім окресї, в сучас-
ности є то окрес Снина Словацькой 
републікы. Цїле єй дїтинство і рокы 
аж до скінчіня середнёшкольскых 
штудій были тїсно звязаны з 
родным селом єй предків з нянь-
ковой стороны – зо селом Пыхнї, 
од Снины оддаленім лем шість кі-
лометрів. Етноґрафічна теріторія 
обидвох споминаных окресів – 
Снины і Гуменного – як і цїла часть 
северовыходного Земпліна, в якых 

ся находять, є знама высоков кон-
центраціов выходославяньского 
несловацького жытельства. Про 
рядовых членів того етніка, врахо-
вано єй родины в жывотній етапі 
звязаній з Пыхнями, їх конкретна 
народна ідентіта з розлічных прі-
чін нїґда не была темов дня. Хохь 
дїдо, баба, отець, мама переда-
ли єй і братови дїдовизну найха-
рактерістічнїшу про тото етнікум 
– бісїду, но не шпеціфіковали, яка 
то є бісїда. Дома часом, главно од 
дїда і бабы, чули о „руській“ бісї-

дї, о „руськых“ буквах, „руськых“ 
школах, „руськых“ людёх, „русь-
кій“ вірї, но за граніцями єй села, 
кідь по скінчіню пятой класы 
Основной школы в Пыхнях до шес-
той класы стала ходити до неда-
лекой Снины, тогды іщі переваж-
но заселеной западославяньскым 
сотацькым жытельством, од 
сниньскых школярїв на свою адре-
су і на адресу сокласників часто 
чула, же суть „Rusnáci“. Тота на-
зва сільскым несотацькым дїтём, 
пришовшым до чуджого мість-

Великый успіх про 
перспектіву русиністікы
25. марец 2010 ся став вызначным днём нелем про директорку Інштітуту русиньского языка 
і културы Пряшівской універзіты в Пряшові – ПгДр. Анну ПЛЇШКОВУ, ПгД., але і про перспек-
тіву русиністікы на Словакії, бо в тот день на Філозофічній факултї Універзіты Коменьско-
го у Братїславі як перша на Словеньску ся габілітовала на доцентку в одборї славяньскы 
языкы і літературы із замірянём на русиньскый язык. Єй габілітачнов роботов была моно-
ґрафія „Language and National Identity: Rusyns South of Carpathians“ [Язык і народна ідентіта: 
южнокарпатьскы Русины] (New York : Columbia University Press, 2009, 230 с.) в перекладї проф. 
Др. Патріції Крафчік і з біо-бібліоґрафічным вступом проф. Др. Павла Роберта Маґочія, з якого 
выбераме дакотры інформації зо жывота і творчости А. Плїшковой. 



9РУСИН 1/2010РУСИНІСТІКА
ского середовища з іншаков бісї-
дов, припадало як штось менше-
цїхнне. Навчаючі ся в самостатній 
малій „україньскій 6. Д класї“, де 
ходило 14 Пыхончан, наперед в 
сусїдстві великой, понад 30-міст-
ной словацькой класы „6. Б“, через 
яку требало переходити до „укра-
їньской“ мінікласы, а од шестой по 
восьму класу навчаючі ся в про-
сторово цалком оддаленых кла-
сах од словацькых, в части школы, 
яку хтось адекватно назвав „Кам-
чатка“, перешло пару школьскых 
років, якы ся про ню стали пер-
шов вызначнов конфронтаціов з 
вопросом народной ідентічности 
так єй властной, як і цілого етніка. 

Продовжуюче середнёшкольске 
навчаня в україньскій класї снинь-
ской ґімназії навонок автоматічно 
могло евоковати єй етнічну прина-
лежность або холем зачатый про-
цес єй формованя. Но кідьже ку 
конкретній народній ідентічнос-
ти ї нихто цїлено не выховлёвав, 
внаслїдку дакотрых індіцій зо 
середнёшкольского середовища, 
якы она і єй сокласници реґістро-
вали способом адекватным віку – 
напр. чом в словацькых класах ґім-
назії была значна часть штудентів 
несловацького роду, чом учітель 
україньского языка і літературы сві-
домо неґовав середнёшкольскы 
учебникы довезены з Україны, 
якы сам охарактерізовав як „над-
міру тяжкы про них“, і чом на-
місто того їм давав інформації 
зрозумілым языком, росшырены 
о „містных“ писателїв і інтелекту-
алів, о котрых в україньскых учеб-
никах не было ани рядка, і под. – 
мусили зачати дакотры вопросы 
у звязи з народнов ідентічностёв 
містного жытельства собі ставля-
ти, і хоць одповідї на них не при-
ходили. 

Днесь уж знать, же одповідї на 
даны вопросы не суть нияк раз 
просты, а высвітляти їх молодым 
людём в школьскім віцї не є все 
легке дїло. Зато ся переважно так-
тічно обходили і радше ся дотри-

мовала офіціална лінія, яка час од 
часу заходила до абсурдностей. 
Лїпше собі їх зачала усвідомлёвати 
як штудентка высокой школы – 
Універзіты Павла Йозефа Ша-
фаріка в Кошіцях, Філозофічной 
факулты в Пряшові, де в роках 

1982 – 1987 штудовала в рамках 
штудійного одбору учітельство 
общоосвітных предметів комбіна-
цію україньскый язык і літерату-
ра – словацькый язык і література. 
Як высокошколаци, по першыраз 
были прямо конфронтованы з ін-
шов, „твердшов“ сторонов прак-
тікованя україньской народной 
ідентічности в бывшій Чехосло-
вацькій републіцї: інформація з ім-
ператівнов конотаціов, яка єй за-
стигла такой у першых семестрах 
штудія, звучала, же „каждый шту-
дент україньского языка мав бы 
мати в леґітімації записану укра-
їньску народность“. Засяг до 
пріватных сфер дакотрых штуден-
тів, а тым властно і їх родічів, якы 
на основі властного рїшіня дали за-
писати своїй дїтинї при народжіню 
народность таку, а не інакшу, її і єй 
сокласників надкусили, же мали 
право запохыбовати, ці є вшытко 
впорядку з етаблованём українь-

ской ідентічности в тогдышнїй Че-
хословакії. Наісто, нелем она дома 
задавала дакотры вопросы роді-
чам або старым родічам на тему 
народной ідентічности містного 
жытельства. Одповідь бабы ся єй 
запамятала доднесь: „У нас до кін-
ця другой світовой войны о Укра-
їнцях не было чути. Быв ту єден 
учітель Шпілька, котрый утїк з 
Росії іщі по [октобровій] револу-
ції, і гварив сі, же він Українець. А 
пак сьме знали лем за бандеров-
цїв...“ 

На высокій школї учіли їх 
україньскый язык і літературу з єд-
ного боку Українцї-еміґранты а з 
другого боку домашнї україністы, 
вдяка котрым она і єй соклас-
ници дістали найлїпшы основы 
з „діалектолоґії україньского 
языка“, што в днешнїй терміно-
лоґії бы сьме могли назвати – з 
русиньского языка. Ведь найве-
це тем в рамках каждорічного 
штудентьского научного дїятель-
ства (ŠVOČ – študentská vedecko-
odborná činnosť) або діпломовых 
робот з україньского языка было 
задаваных і спрацованых з конф-
ронтачной діалектолоґії (укра-
їньско – словацькой). І она была 
єдным зо штудентів, якого ді-
алектолоґія заінтересовала до 
такой міры, же почас штудія 
каждорічно выступала на конфе-
ренціях „ŠVOČ“ – цїлоуніверзітных 
і цїлословеньскых, і єй пер-
ша важнїша робота з діалекто-
лоґії – діпломова робота (1987) 
– была на тему словотворїня в 
„україньскых“ діалектах в поріна-
ню з україньскым літературным 
языком і словацькым языком. 
Дана тема ю привела к практічно-
му познаваню шпеціфічных знаків 
несловацькых говорів Земпліна, 
Маковіцї, Шаріша і Спіша, што ся 
єй пізнїше придало, бо якраз тоты 
знаня могла найвеце схосновати в 
практіцї.

Єй практічный жывот по скінчі-
ню высокошкольскых штудій быв 
нецїлы три рокы (1987 – 1990) 

• Директорка Інштітуту русинь-
ского языка і културы Пряшівской 
універзіты в Пряшові – доц. ПгДр. 
Анна Плїшкова, ПгД. Фотка: А. З.
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звязаный з редакціов українь-
ского тыжденника в Пряшо-
ві „Нове життя“, де дістала робо-
ту редакторкы. Тот недовгый час 
в редакції ся про ню став най-
бівшов і про єй далшый жывот 
найвызначнїшов школов жывота. 
Частый контакт з людми, переваж-
но по селах северовыходной Сло-
вакії, єй понукнув можность не-
лем на здобываня інформацій о їх 
каждоденнім жывотї, але тыж о їх 
поглядах на вопросы народност-
ного характеру, якы ся в такій на-
туралній подобі не дали в тім часї 
вычітати з ниякой літературы. Рос-
пор міджі офіціалнов лініов штату, 
преферуючов україньску ідентіч-
ность, і реалнов сітуаціов містного 
жытельства, лем в малій мірї ак-
цептуючого тоту лінію і все у бів-
шій мірї прихыляючого ся к сло-
вацькій народній ідентічности, не 
мож было не видїти і не глядати 
прічіны. Одповідёв на них быв 17. 
новембер 1989 року і наслїдна тзв. 
нїжна револуція, в якій ай Русины 
в Чехословакії ся зачали актівізо-
вати за свої етнічны права, в пер-
шім рядї за обновлїня народ-
ности „Русин“ і єй рівноправный 
статус з іншыма народностями в 
штатї, за право на хоснованя сво-
го материньского языка в публі-
каціях, медіях, школах, театрї, 
церькви і в іншых інштітуціях, за 
право на штатну підпору розвоя 
свого културно-народностного 
жывота, і т. д. „Голос Русинів“ зра-
зу нашов своє місце і на двох сто-
рінках україньского тыжденника 
„Нове життя“, приправов котрых 
была повірена праві А. Плїшко-
ва. Пестрость русиньскых діалек-
тів на сторінках Голосу Русинів сіґ-
налізовала неминучость процесу 
формованя языковой нормы а в 
будучности може і кодіфікації ру-
синьского языка. 

Од юна року 1991 єй жывотна 
путь была уж офіціално звя-
зана з русинством: сїм років 
(1991 – 1998) в ролї редакторкы і 
заступкынї шефредактора русинь-
ской Редакції Русин і Народны 

новинкы у Пряшові, десять ро-
ків (од септембра р. 1998 – до-
днесь) в ролї аістенткы і одборной 
асістенткы Оддїліня русиньского 
языка і културы, наперед Інштіту-
ту народностных штудій і чуджіх 
языків Пряшівской універзіты в 
Пряшові (1998 – 2006), пізнїше Інш-
тітуту реґіоналных і народностных 
штудій ПУ (2006 – фебруар 2008), 
а од 1. марца 2008 самостатно-
го Інштітуту русиньского языка і 

културы ПУ, якого од 12. юна 2008 
ся стала директорков. 

Цїлый тот час у єй дїятельстві 
на русиньскім полю домінова-
ла робота над языком, ці то як 
редакторкы русиньскых періодік, 
ці як членкы реґіоналной або ін-
терреґіоналной языковой комісії, 
яка кулміновала: 

– в колектівнім, респ. сполу-
авторьскім, выданю двох орфо-
ґрафічных словників русиньского 
языка (1994, 2007), 

– у языковій редакції учебни-
ків русиньского языка і літературы 
про основны школы і в сполуав-
торстві учебників русиньского 

языка про середнї школы (2002 
– 2005, 2007), якы в роках 1999 – 
2003 выдала Русиньска оброда на 
Словеньску а в роках 2004 – 2005 
Русин і Народны новинкы в Пря-
шові; 

– в участи на научных проєктах 
домашнїх і загранічных высоко-
школьскых інштітутцій: а) Ополь-
ской універзіты – Інштітуту поль-
ской філолоґії в Ополе (Польско) 
під назвов „Współczеsne przemiany 

języków słowiańskich“ (1999 – 
2002), выслїдком якого была нау-
чна моноґрафія „Najnowsze dziеje 
języków słowiańskich. Русиньскый 
язык“ (2004, 2007) з ґраматічным 
описом языковых ровин і опи-
сом соціолінґвістічных функцій ру-
синьского языка; б) проєкту штат-
ного проґраму выскуму і вывоя 
Сполоченьсконаучного інштітуту 
Словеньской академії наук в Ко-
шіцях під назвов „Národ, národ-
nosti a etnické skupiny v procese 
transformácie spoločnosti“ (2003 – 
2005), выслїдком якого быв комп-
лекс выскумных справ, враховано 
справы о русиньскій народностній 

• 31. марца 2010 быв у засїдалнї Ректорату Пряшівской універзіты в Пряшові 7. се-
мінарь карпаторусиністікы, на якім главны рефераты прочітали: (злїва) доц. ПгДр. 
А. Плїшкова, ПгД., доц. ПгДр. В. Ябур, к. н., і Мґр. А. Зозуляк. Сімболічным дарунком 
к 15. роковинам кодіфікації русиньского языка є першый габілітованый доцент про 
русиньскый язык на Словакії, якым ся стала А. Плїшкова.      Фотка: П. Крайняк, мол.
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меншынї з акцентаціов на пробле-
матіку соціоліґвістічных функцій 
русиньского языка на Словеньску; 

– у стажованю на Торонтьскій уні-
верзітї в Канадї (септембер – де-
цембер р. 2002) в рамках Штіпен-
дії про русиньскы штудії Штефана 
Чепы, де в найбівшій карпатору-
синістічній бібліотецї історіка, про-
фесора Павла Роберта Маґочія мо-
гла штудовати етнічно-языковы 
процесы русиньского етніка в ре-
ґіонї Карпат;

– у выпрацованю дізертачной 
роботы на тему Списовный язык 
карпатьскых Русинів: проблемы 
становліня, кодіфікації, акцеп-
тації і сфер функціонованя і єй 
обгаїню в Славістічнім інштітутї 
Я. Станїслава Словеньской акаде-
мії наук в Братїславі (2006) – під 
веджінём універзітного професо-
ра, ПгДр. Яна Дорулї, др. н., в тім 
часї директора інштітуту.

Попри інтересї о русиньскый 
язык, в першім рядї о соціо лін-
ґвістічны аспекты ёго функціоно-
ваня, не менше вызначнов сфе-
ров єй анґажованя є школьска 
сфера. В нїй акцент кладе в пер-
шім рядї на роботу зо штудентами 
середнїх школ і з родічами шко-
лярїв основных школ, а то фор-
мов презентачных акцій з цїлём 
росшырїня кількости школ з на-
вчалным языком русиньскым (s 
vyučovacím jazykom rusínskym) і 
з навчанём русиньского языка 
(s vyučovaním rusínskeho jazyka), 
як і з цїлём наростаня кількости 
штудентів русиньского языка на 
Пряшівскій універзітї (проєкт День 
отвореных дверей на Пряшівскій 
універзітї). Єй заміром і до будуч-
ности є сістематічно пропаґовати 
русиньскый язык, а через нёго і 
карпаторусиністіку як молоду на-
учну дісціпліну так дома, в кар-
патьскім просторї, як і мімо нёго. 
З тым цїлём планує вєдно з колек-
тівом інштітуту зачати каждоріч-
но орґанізовати міджінародну 
Лїтню школу русиньского языка 
і културы споєну з презентаці-
ов основных атрібутів русиньской 

народной ідентічности, научны 
семінарї з розлічных сфер кар-
паторусиністікы (язык, літерату-
ра, історія і т. д.), приправлёвати 
властны научны проєкты до до-
машнїх ґрантовых аґентур і всту-
пати до такых же проєктів іншых 
субєктів і розвивати кооперацію 
міджі высокошкольскыма іншті-
тутціями заміряныма на русиністі-
ку в окремых країнах. Про перспек-
тіву высокошкольской русиністікы 
поважує за хосенне приправи-
ти сполочный высокошкольскый 
штудійный проґрам з партіціпаці-
ов вшыткых інштітуцій, на котрых 
ся в сучасности пестує русиністі-
ка.

Роботы доц. ПгДр. Анны Плїш-
ковой, ПгД. з карпаторусиньсков 
тематіков

1. Mуза спід Карпат (Зборник 
поезії Русинів на Словеньску од 16. 
дo 20. ст.). Eд. A. Плїшкова. Пря-
шів : Русиньска оброда, 1996. 

2. Teрнёва ружа (зборник ру-
синьской народной поезії). Eд. A. 
Плїшкова. Пряшів : Русиньска об-
рода, 2002.

3. Поетічна творчость Ру-
синів Пряшівского реґіону. In 
Русиньскы / руски писнї. Выбрала 
Наталія Дудаш. Нови Сад : НВУ Рус-
ке слово, 1997, с. 59-68.

4. Rusínsky jazyk na Slovensku : 
náčrt vývoja a súčasné problémy. 
Prešov : MPC, 2007, 116 с.

5. Ябур В. – Плїшкова, А.: II. 
Літературный язык. Пряшівска 
Русь. In MAgOCsI, P. R. (Redaktor 
naukowy): Najnowsze dzieje 
języków słowiańskich. Русиньскый 
язык. Opole : Uniwersytet Opolski 
– Instytut Filologiji Polskiej, 2004, с. 
145-209, додрук із змінами, 2007, 
с. 147-209.

6. III. Соціолінґвістічный ас-
пект. Пряшівска Русь.. In 
MAgOCsI, P. R. (Redaktor naukowy): 
Najnowsze dzieje języków słowiań-
skich. Русиньскый язык. Opole : 
Uniwersytet Opolski – Instytut 
Filologiji Polskiej, 2004, с. 319-345, 

додрук із змінами, 2007, с. 331-
348.

7. Practical Spheres of the Rusyn 
Language in Slovakia. In Studia 
Slavica Hungarica, 53/1, Budapest : 

Akadémia Kiadó, 2008, с. 95-115.
8. Rusínsky jazyk na Slovensku po 

roku 1989. In Ethnologia Actualis 
Slovaca. Revue pre výskum kultúr 
etnických spoločenstiev. Ed. M. 
Kaľavský – M. Priečko. Trnava : 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, ч. 5, 
2004, с. 111-118.

9. K niektorým aspektom použí-
vania rusínskeho spisovného jazy-
ka vo vzdelávacom systéme Sloven-
skej republiky. In LELKES G. – TóTH, 
K.: Národnostné a etnické menšiny 
na Slovensku 2006. Šamorín : Fórum 
inštitút pre výskum menšín, 2007, с. 
99-111.

10. The Language of Slovakia´s 
Rusyns in Religion and Education. 
In HORBAl, B. – KRAFCIK, P. A. – 
RUsINKO, E.: Carpatho-Rusyns and 
The Neighbors. Essays in Honor 
of Paul Robert Magocsi. Eastern 
Christian Publications, Fairfax, VA, 
2006, с. 349-365.

11. Rusínsky jazyk na Slovensku 
po roku 1989. In ŠUTAj, Š. (Ed.): 
Národy a národnosti. Stav výskumu 
po roku 1989 a jeho perspektívy. 
Prešov : Universum, 2004, с. 198-
203.

12. Rusíni na Slovensku po 
roku 1989. In ŠUTAj, Š. (Ed.): 
Národnostná politika na Slovensku 
po roku 1989. Prešov : Universum, 
2005, с. 127-133.

13. Jazyk a školstvo Rusínov 
v transformujúcej sa spoločnosti. In 
ŠUTAj, Š. (Ed.): Národ a národnosti 
na Slovensku v transformujúcej sa 
spoločnosti. Prešov : Universum, 
2005, с. 219-226.

14. Pliškova, A. (Еd.): Rusínska 
kultúra a školstvo po roku 1989. 
(Zborník vedeckých a vedecko-
populárnych príspevkov I.). Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove, 
Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 
2008, 264 с.

15. Плїшкова, А. (Ед.): Русинь-
скый язык меджі двома конґре-
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сами. (Зборник рефератів з ІІІ. 
Меджінародного конґресу ру-
синьского языка, Краків, 13. – 16. 
9. 2007). Пряшів : Світовый кон-
ґрес Русинів, Інштітут русиньско-
го языка і културы Пряшівской 
універзіты в Пряшові, 2008, 240 с. 

16. Плїшкова, А.: Русиньскый 
язык на Словеньску (Короткый 
нарис історії і сучасности). Пря-
шів : Світовый конґрес Русинів, 
2008, 204 с.

17. Plishkova, A.: Language and 
National identity: Rusyns South of 
Carpathians. New York : Columbіа 
University Press, 2009, 230 с.

УЧЕБНИКЫ:

18. Ябур, В. – Плїшкова, А.: 
Русиньскый язык про 1. класу 
середнїх школ із навчанём ру-
синьского языка (часть Слово-

творїня і Штілістіка). Пряшів : 
Русиньска оброда, 2002. 

19. Ябур, В. – Плїшкова, А.: 
Русиньскый язык про 2. класу се-
реднїх школ із навчанём русинь-
ского языка (часть Пунктуація і 
Штілістіка). Пряшів : Русиньска 
оброда, 2003. 

20. Ябур, В. – Плїшкова, А.: 
Русиньскый язык про 3. класу се-
реднїх школ із навчанём русинь-
ского языка (часть Штілістіка). 
Пряшів: Русин і Народны новинкы, 
2004.

21. Ябур, В. – Плїшкова, А.: 
Русиньскый язык про 4. класу се-
реднїх школ із навчанём русинь-
ского языка (часть Штілістіка, 
Словотворїня і Згорнутя знань). 
Пряшів : Русин і Народны новинкы, 
2005, с. 20-71. 

22. Ябур, В. – Плїшкова, А.: 
Русиньскый язык про 1. – 4. класы 

середнїх школ із навчалным 
языком русиньскым і з навчанём 
русиньского языка (часть Слово-
творїня, Інтерпункція, Штіліс-
тіка, Згорнутя знань). Пряшів : 
Русин і Народны новинкы, 2007. 

23. Ябур, В. – Плїшкова, А.: 
Русиньскый язык в зеркалї новых 
правил про основны і середнї 
школы з навчанём русиньского 
языка. Пряшів : Русин і Народны 
новинкы, 2005.

24. Ябур, В. – Плїшкова, А. – Ко-
рова, К.: Русиньска лексіка на 
основі змін у правилах русиньско 
языка. Пряшів : Русин і Народны 
новинкы, 2007.

25. Ябур, В. – Плїшкова, А.: 
Сучасный русиньскый списовный 
язык (Высокошкольскый учеб-
ник). Пряшів : Пряшівска універзі-
та в Пряшові, Інштітут русиньского 
языка і културы, 2009. ■

Народно-еманціпачный процес Русинів по новемб-
ровій револуції 1989, як і далшы рокы, протягом 
котрых ся народностна меншына, одсуджена на за-
ник, вшыткыма силами дожадовала навернутя своёй 
ідентіты, достойности, слободной етнічной самоі-
дентіфікації, принесли до жывота Русинів новы осо-
бности, котры ся в меншій ці векшій мірї анґажовали 
у возроднім процесї. Окрем многых знамых, котры 
у возроднім русї брали пряму актівну участь, на бік 
Русинів, за їх правду ся поставили і членове той на-
родности, котры робили в розлічных сферах жывота, 
но ідея русинства їм не была легковажна.  Єднов з 
такых особностей є універзітный професор, ПгДр. 
Осиф СІПКО, ПгД. 

Наш юбілант ся народив 14. фебруара 1950 в селї 
Камюнка, окрес Стара Любовня. Ту выходив і осно-
вну девятьрічну школу, по скінчіню котрой наступив 
на Середню общоосвітну школу (бывшу есвеешку) 
в Старій Любовнї. Як талентованый штудент по 

матурї наступив на Філозофічну факулту УПЙШ у 
Пряшові, де выштудовав апробацію російскый язык 
– історія, наслїдно продовжовав штудії на Кубань-
скій штатній універзітї в Краснодонї.  По скінчіню 
універзітных штудій наступив як середнёшкольскый 
професор на ґімназію П. Й. Шафаріка до Рожнявы, 
де окрем педаґоґічных повинностей продовжовав у 
підвышованю своёй кваліфікації – в роцї 1986 здобыв 
тітул „доктор філозофії“ (ПгДр).  В роцї 1987 Педаґо-
ґічна факулта – катедра російского языка і літературы 
выголосила конкурз на місце высокошкольского учі-
теля, на котрый  ся Осиф Сіпко приголосив і по ёго 
успішнім абсолвованю ся ёго жывот споїв з містом 
Пряшів і ёго універзітов. В роках 1989 – 1994 быв 
докторандом московского Інштітуту А. С. Пушкі-
на, де докінчів  дізератачну роботу і здобыв тітул 
„кандідат наук“, в роцї 2000 ся габілітовав на доцен-
та, наслїдно, в роцї 2004 перебрав з рук презідента 
републікы діплом універзітного професора про од-

ПгДр. Кветослава КОПОРОВА, Інштітут русиньского языка і културы Пряшівской універзіты 
у Пряшові

Годнотовы орьєтації 
універзітного професора
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бор славістіка – славяньскы языкы.  В Пряшові по-
ступно з  двох катедер русістікы взникла єдна – на 
філозофічній факултї і професор Сіпко ся став єй 
ведучім. Пізнїше, трансформаціов той катедры на 
Інштітут русістікы, україністікы і славістікы прияв 
функцію директора інштітуту. В сучасности є про-
деканом про научный выскум на ФФ ПУ.  Професор 
Сіпко є міморядно плодный автор научных публіка-
цій – написав їх понад 140, выдав штири моноґрафії.  
Ёго шпеціалізацоів є сінтаксіс російского языка і 
конфронтачный выскум словеньско-російскых пере-
кладів на културолоґічній основі. часто выступлять 

на научных конференціах нелем на Словакії, але 
і в загранічу, школить докторандів,  є членом 
габілітачных і інавґурачных комісій, занимать ся на-
дале педаґоґічнов роботов.

Вызначный юбілей професора Осифа Сіпка – 60 
років, котрый ославив 14. фебруара 2010, быв до-
бров нагодов на стрїтнутя і спонтанне, людьске по-
сиджіня.  На нїм, самособов,  главнов темов было 
„дешіфрованя етнокултурных кодів“,  котры людство 
од непамяти зохаблять за собов як ідентіфікачный 
знак свого єствованя і котрым професор Сіпко при-
святив найвекшу часть своёй научной роботы.

Лінґвокултуролоґія і языковы коды

Предметом научной аналізы професора Сіпка суть 
языковы коды, котры суть споєны з помірно новов 

дісціплінов – лінґвокултуролоґіов (лінґва – язык, 
културолоґія – дісціпліна, занимаюча ся културов в 

найшыршім розуміню слова).  В рамках штудіа той 
дісціпліны побывав професор Сіпко дакількораз 
на розлічных стажах в Москві (найвецей ся му за-
памятала тота з років Ґорбачовой „перестройкы“, 
бо, як сам сконшатовав, став ся прямым свідком 
розлічных історічных подїй), але тыж у другых 
містах бывшого Совєтьского союзу. На Пряшівскій 
унверзітї так внїс вызначный вклад до лінґвокул-
туролоґії, котру  ту перед ним представила  профе-
сорка ева Колларова.  Попри множестві научных 
статей (переважно з конфронтачного выскуму на 
базї културолоґії), є автором  чотыртёх моноґрафій: 
Этнокультурный базис русскословацких переводов 
(1999), Texty so zvýšenou etnokultúrnou konotáciou 
(2002), Еtnopsycholingvistické východiská rusko
slovenských porovnávaní (2003), Hľadanie ozajstného 
zmyslu (2008), приправлену на выданя має далшу 
зо серії  моноґрафій з области лінґвокултуролоґії: 
Lingvokultúrne kódy ruského smiechu. Як сам признав, 
на самый перед свої думкы-візії далшого выскуму 
„отестує“, як на то будуть реаґовати штуденты, на-
слїдно публікує даякы фраґменты зо свёй найнов-
шой продукції в часописах, зборниках і – чекать на 
реакції... Є приступный конштруктівній крітіцї, по-
глядам тых другых, котры ся позерають на даный 
проблем може інакше як він, або з іншого угла по-
гляду.  І научны роботы суть преці о комунікації, не 
о просаджованю свого „я“. Тота комунікація ся ре-
алізує і на лекціях.  Ай зато суть  лекції  професора 
Сіпка про штудентів міморядно інтересны.  Він мать 
дар спонтанности,  знає ся з прісно научного штілу 
перенести до простой комунікації і так высвітлити 
зданливо комплікованы річі некомплікованым і заєд-
но оріґіналным  способом, не забывать притім дати 
простор на діскузію... 

Русины і їх етнокултурны коды

„Каждый народ ся ідентіфікує дакількома 
основныма знаками. Суть то стопы (знакы) в спо
собі жывота – традіцях, облечіню, способі стра
вованя, в културї бываня, архітектурї... Але доба, в 
котрій жыєме, поступно вшыткы тоты знакы сте
рать, они ся вытрачають зо жывота конкретных 
народів.  Замірно єм не спомянув язык. Тот, видить 
ся мі, зоставать як єдиный  код, сперать ся мулті
културности може найвеце. А в языку мож дешіф
ровати цїлу історію конкретного народа. 

Таксамо і Русины мають свої етнокултурны коды 
зашіфрованы у своїм языку – ці то суть присло
вя, поговоркы або умелецька література... Докінця 

• Продекан про науку і докторатьскы штудії на Філозофічній фа-
култї Пряшівской універзіты в Пряшові, наш шістьдесятрічный 
юбілант – проф. ПгДр. Осиф Сіпко, ПгД., родак з Камюнкы.
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і днешня преса або говореный язык, каждоденна 
комунікація скрывають в собі множество кодів, 
котры можуть росшіфровати лем носителї даного 
народа, респ. тоты, котры добрї познають тот на
род. В тім одношіню єм рад, же Русины мають свій 
кодіфікованый язык, в котрім будуть зафіксованы 
етнокултурны коды того малого народа про далшы 
ґенерації. 

Етнокултурны коды,  як єм уж спомянув,  суть 
нелем в языку, хоць многы з них суть зафікосваны 
якраз посередництвом языка даного народа.  Я єм і 
історік. Кібы сьме спомянули історічны поставы – 
не є важне ці реалны або міфічны, можеме збачіти, 
же напр. Анґлічане мають свого  Артуша або Робіна 
Гуда, Словаци Яношіка, Русины зась князя Лаборця, 
збойника Федора Главатого або Николу шугая... Або 
в архітектурї – про Французів є тіпічна Айфелова 
вежа. Ці русиньскы деревяны церьковкы  суть мен
ше годнотны? Они суть преці записаны в култур
ній дїдовизнї УНЕСКО як архітектонічный унікат, 
котрый ставляли нашы предкове і котры суть тыж 
єднов з характерістік їх ідентіты.  Вірю, же Русины 
сі заховають свою ідентіту, бо їх етнокултурны 
коды суть міцно врыты в їх внутрї і передають ся з 
поколїня на поколїня. Холем в моїм роднім селї – Ка
мюнцї, Старолюбовняньского окресу, то так є до
днесь, за што єм на Камюнчан гордый.“

Камюнка, Поляны і  Барвінок

Важне є і місце жывота народа. Наприклад, 
важным етнокултурным кодом Русинів, як сьме ся 
дізнали од професора Сіпка, суть горы, в якых пере-
важно жыють. В ёго роднім краю суть то Майданы 
або Поляны. Якубянцї мають напр. Кычеру, дале на 
выход зась мають Русины гору Маковіцю, Креме
нець... Спомяньме сі, в кількох співанках ся тоты 
горы споминають... І другы народы мають свої горы 
– сімболы. Напр., кідь назвеме ґрецькый народ, на-
істо многы прирядять к нёму Олімп. Словаци зась 
мають свій Крівань, чехы гору Гржіп...

Професор Сіпко розумить свій родный край як 
невычерьпне жрідло іншпірації. Доднесь утримує з 
родным селом близкый контакт, вертать ся до нёго 
з покоров і находить в нїм внуторный спокій душы, 
іншпірацію к далшій роботї.  Професіонално ся за-
нимать російскым языком, котрый выштудовав вєд-
но з історіов, но етнокултурны коды глядать і в ру-
синьскім языку, причім іншпіраціов му є якраз род-
на Камюнка.  (На тему языковых і културных кодів 
у Русинів публіковав статю Языковы компоненты 

як елементы културы. In Плїшкова, А.: Языкова 
култура і языкова норма в русиньскім языку. Пря-
шів : Пряшівска універзіта, Інштітут реґіоналных і 
народностных штудій, 2007, с. 144 – 158). У своїй 
канцеларії над робочім столом тримать завішеный 
камюньскый крой – тыж єден з етнокултурных ко-
дів, котрый патрив ёго мамі і котрый сі цїнить над 
ушыткы поклады.  А  Камюнчане?  На знак почли-
вости пришли заспівати з фолклорным колектівом 
Барвінок свому краянови до Пряшова на ёго шіст-
десятку. Сповів ся, же то быв про нёго найкрасшый 
дарунок, якый міг од них дістати.

Природа – жывот і енерґія

„Выростав єм на селї, котре є обколесене пре
краснов природов. Жывот в містї зато компензую 
турістіков. Одколи єм пришов жыти до Пряшова, 
а буде то уж  веце як дві десяткы років, став єм 
ся членом турістічного клубу Локомотіва Пряшів, 
з котрым ходиме за турістіков на розлічны міс
ця в Пряшові і околіцї. Є то така весела партія 
переважно пензістів, котры жыють актівным 
жывотом і в сеніорьскім віцї. Так і на мою шіст
десятку сьме ся выбрали на туру до природы. В 
тоту недїлю – 14. фебруара ся нас зышло понад 
30 людей. Посидїли сьме, заспівали, заспоминали... 
Вшыткы мі зробили таку спонтанну людьску ра
дость, з котрой буду черьпати далшы днї  і рокы... 
Властно, вшыткы 4 мої ославы шістдесяткы (з 
колеґами на факултї, з родинов і Камюнчанами, з 
Русинами в Русиньскій обродї, з турістами в при-
родї - позн. ред.) свідчіли о дружности і спонтан
ній радости із взаємной стрїчі. Ниякы офіціалнос
ти, цалком  просты стрїчі близкых людей. Єм рад, 
же мам коло себе такых людей... Є то моє велике 
богатство.

Вшыткым, котры вытворили на моїх народе
нинах атмосферу спонтанной дружности хочу 
од сердця подяковати. Жебы то не было лем ано
мімне, спомяну і мена: жена Златька, шовґрыня 
Маруша і Барвінок, Стелла Черногорьска з туріс
тічного клубу, Сілвія Лысинова і Петро Крайняк з 
Русиньской оброды. Суть то люде, котры префе
рують людьскы контакты, близкость чоловіка над 
ушытко. Видить ся мі, же чоловік з чоловіком бы 
ся мав сходити. Русины преці мають у своїй іден
тітї тот етнокултурный код зафіксованый од ві
ків. Не смієме ся го ани в днешнїй добі здавати.“

Фотка авторкы.
■
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Думка зорґанізовати і зреалізовати 
одборный семінарь на дану тему ся 
зродила перед два і пів роком. На 
Пряшівскій універзітї зачатком мая 
2007 одбыла ся міджінародна науч-
на конференція на тему: Церькви і 
їх вплив на формованя народной 
свідомости народів і народностей 
у Середнїй Европі (19. ст. – перша 
пол. 20. ст.). На тогдышнїй научній 
конференції така тема была 
высвітлёвана зо шыршого научно-
го погляду. Мало часу было і почас 
діскузії конкретнїше розаналізовати 
проблематіку хрістіаньскых церь-
квей выходного обряду у нас на 
Словакії. Тематіка русиньского на-
рода і церькви часто резонує на 
сторінках нашых медій главно зато, 
же історія народностного жыво-
та Русинів, але і Словаків і каждо-
го іншого народа, была все повяза-
на з дїятельством церькви а в рядах 
народных будителїв, главно од дру-
гой половины 19. ст. все были на-
родностно свідомы священици, 
але і дакотры єпіскопы, котры ся 
анґажовали про свій народ, пома-
гали розвивати ёго културу, освіту і 
язык.

Зато в нашім Русиньскім културно-
освітнім обществі А. Духновіча в 
Пряшові сьме были потїшены, же 
проєкт під таков назвов сьме мали 
схваленый на 2009 рік в рамках 
ґрантовой сістемы МК СР і могли 
сьме го реалізовати в сполупраці з 
СНМ – Музеём русиньской културы 
в Пряшові і Словеньсков асоціаціов 
русиньскых орґанізацій.

Наш семінарь быв спестреный вы-
ставков під назвов: Деревяны церь-
кви – перлы Карпат: цїнности са-
кралной архітектуры выходных 
церьквей в 16. – 19. ст.

У своїм выступлїню хочу вказати 
на то, до якой міры церькви выход-
ного обряду ся снажыли формовати 
народне усвідомлїня Русинів через 

друковане слово.
Хочу приближыти і добу, в котрій 

церьков значнов міров припомогла 
културному і народному піднесїню 
Русинів на Словакії. 

З історічных жрідел знаме, же 
субєктами і сїячами културы у вшыт-
кых народів, враховано Русинів, 
была церьков, точнїше священици, 
але і дакотры єпіскопы много зроби-
ли в інтересах так церькви, як і на-
рода.

Церьков, главно од другой поло-
вины 19. ст., была захранцём кул-
турного і общественного жыво-
та нашого русиньского народа під 
Карпатами. Културна уровень на-
шого народа все залежала тыж 
од културной і освітной уровни ду-
ховенства. Церькви уж в далекім 
історічнім минулім были і храмом 
Божым, і школов народа. Стара-
ли ся о выхову духовенства, шко-
ловали і формовали працовників 
про свій церьковный жывот, але су-
часно і културно-освітных дїятелїв і 
охранцїв свого народа.

Як знаме, в минулости при церь-
квах і монастырях взникали церь-
ковны школы, котры мали немалый 
вызнам про освіту народа. Под-
ля історічных жрідел, о першых на-
шых выходных – ґрецького обряду 
– єпіскопах знаме лем 30 років по 
заложіню Мукачовского монастыря 
в 1491 роцї, кідь ся обявує єпіскоп 
мукачовскый Ян. Было то в часї па-
нованя угорьского краля Владисла-
ва. Єпіскоп в тых часах жыв пере-
ходно в Мукачовскім або Грушевскім 
монастырю. Восьмый єпіскоп быв 
Григорій, называли го єпіскопом 
ґрецького обряду (р. 1627), спра-
вовав Берег, Ужгород, Саболч, 
Земплін, Мараморош і Шарішску 
жупу. Окрем тых монастырїв спо-
минать ся первістный монастырь 
выходной церькви – ґрецького об-
ряду, Чіну св. Василія Великого в 

Гуменнім. Але з приходом Друґетів, 
котры были італіаньского походжіня, 
монахы з Гуменного были выгнаны 
а подля устной традіції одышли до 
околіцї Снины, де кінцём 15. ст. сто-
яв монастырь. Треба повісти, же мо-
настырь нашых монахів в Гуменнім, 
подля історічных жрідел, быв пере-
даный монахам Чіну св. Франтїшка 
(франтїшканам). О Гуменнім пер-
шы історічны документы суть з року 
1317. Нашы монастырї в Краснім 
Бродї, на Буківскій Горї, як і выс-
шеспоминаны, робили велику і за-
служну роботу в шырїню народной 
освіты, русиньского слова, русинь-
ской културы під Карпатами. Але до 
приятя Ужгородьской унії тогдышнї 
політічны власти і їх помічници-
чуджінцї выходны церькви ґрецького 
обряду прирівнёвали к жыдівскым 
сінаґоґам, священство к про-
стым селянам а утиск, высмішкы, 
підцїнёваня служыли главно на то, 
жебы Русины ся зрекли своёй мину-
лости, свого выходного обряду і на-
родности. А тото вшытко гамовало 
културный розвой русиньского на-
роду. (Позерай: Бескид, Николай: 
Краснобродские ярмарки – з мину-
лости Русинов, Календарь Татра 
банки на 1932 год, Пряшевъ.)

На зміны в области розвоя кул-
туры і народного жывота позітівно 
вплинуло підписаня Унії в Ужгородї 
1646 року, ай кідь інтерпретація 
підписаня той Унії має розлічне 
высвітлїня. Але нас інтересують 
єй позітівны аспекты і вызнам. 
Єдна часть нашых русиньскых 
священиків, як наслїдок договору 
(Унії), зачала ся выховлёвати і шко-
ловати в найлїпшых теолоґічных 
семінаріях того часу. Найлїпшых 
адептів богословія єпіскопы як в 
Ужгородї, так і в Пряшові (по взни-
ку Пряшівской єпархії 6. 2. 1816) 
высылали на теолоґічны штудії до 
Барбареуму у Відню, на теолоґічну 

Мґр. Гавриіл БЕСКИД, Културно-освітне общество А. Духновіча в Пряшові 

Церькви выходного обряду і їх вплив 
на културный і народный жывот 
карпатьскых Русинів в минулости
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універзіту до Будапешту, до Тыр-
навы і інде. Там ся они докладно 
научіли латиньскый язык, котрый 
в тім часї быв міджінародным язы-
ком ученых людей. Такым способом 
знаня латиньского языка дало мож-
ность і нашому духовенству выход-
ного обряду ближе спознати вшыт-
кы научны творы і розумовы токы 
тогочасной літературы і історії.

З другого боку, творчость нашых 
писателїв, священиків стала ся до-
ступнов і загранічным ученым, бо 
была написана в латиньскім язы-
ку. Такым способом были пере-
биты стїны „чіньского муру“ кар-
паторусиньской замкнутости, што 
дозволило прониканю западоевроп-
ской освіты.

Хоць научна творчость од 1848 
року была писана по латиньскы, не-
лем же не вела к денаціоналізації ру-
синьского народу, але наопак, сил-
но вливала на формованя народной 
свідомости Русинів. Прічіну треба 
глядати в тім, же нашы тогдышнї 
писателї під впливом романтізму 

указали підвышеный інтерес к языку, 
обычаям і історічній минулости сво-
го русиньского народа. І так зачали 
ся обявлёвати лінґвістічны роботы 
Др. Арсенія Коцака, члена тогдыш-
нёго монаського Чіна св. Василія 
Великого – ГРАММАТИКА РУС-
СКАЯ, М. Лучкая – GRAMMATICA 
SLAVO-RUTHENA, Івана Фоґарашія 
– РУСьКО-ОУГОРСКА ГРАММАТИ-
КА. Обявують ся і історічны робо-
ты Йоанікія Базиловича – BREVIS 
NOTITIA FUNDATIONIS THEODORI 
KORIATOVITS, М. Лучкая – HISTORIA 
CARPATO-RUTHENORUM. І так 
наша тогдышня патріотічна русинь-
ска інтеліґенція, вдяка благопри-
ятным условіям, могла з тых робот 
спознавати свою минулость, свій 
язык, што позітівно впливало на 
народне самоусвідомлїня і нашых 
Русинів в условіях Австро-Угорськой 
монархії. Єпіскопы зачали заклада-
ти у своїх єпархіях школы, выдавати 
учебникы. Єпіскоп Де Камелис (1690 
– 1716) выдавать про священиків 
КАЗУИСТИКУ а про народ КАТЕ-

ХИЗМ, єпіскоп Мануіл Олшавскый 
(1743 – 1767) в 1744 роцї заложыв 
богословску школу на школова-
ня учітелїв церьковных народных 
школ. Єпіскоп Йоан Брадач (1767 
– 1772) дав выдруковати у Відню 
в 1770 роцї БУКВАР і ЗБОРНИК. 
Кідь ся попозераме на културны 
інштітуції тогдышнёй Мукачовской 
єпархії, пересвідчіме ся, же наша 
новозаложена Ґрекокатолицька 
півцоучітельска семінарія (1865 – 
1866) в Пряшові, на Кметёвім стро-
морадю, міщаньска школа, як і 
Ґрекокатолицька руська реална 
ґімназія (од 1936 – 1937 шк. року), 
были заложены і фунґовали з  помо-
чов пряшівскых ґрекокатолицькых 
єпіскопів. А треба повісти, же в об-
ласти културно-освітній зробили 
велику і заслужну роботу про бла-
го русиньскoго народа. Уможнили 
повноцїнну освіту про дїти – моло-
деж з русиньскых родин выходной 
Словакії. Таксамо велику роль в 
области културній грав і інтернат 
„Алумнеум“ на Кметёвім стромора-

• Деревяна церьков св. Михала Архангела у Тополї, окрес Снина, з перелому 17. і 18. стороча. Фотка: Д. Ґузі                                                                
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дю, котрый быв семенищом про вы-
хову і освіту нашой штудуючой ру-
синьской молодежи.

В културно-освітній области пря-
шівского реґіону великы заслугы 
мали єпіскоп Йосиф Ґаґанец, Ян Ва-
лій, якый ся заслужыв о заложіня 
Ґрекокатолицькой пiвцоучітельской 
семінарії в Пряшові, незабытный му-
ченик Павел Ґойдіч, якый быв ініціа-
тором заложіня Ґрекокатолицькой 
руськой ґімназії в Пряшові в роках 
1936 – 1937. Свою роль в данім на-
прямі зограв і монастырьскый Чін св. 
Василія Великого (Краснобрідьскый 
монастырь і школа при нїм). Не 
треба забыти на монаха Мака-
рія Шугайду, протоігумена, котрый 
заложыв у Краснім Бродї філозоф-
ску школу, скады высылали новіків 
на Кошіцькый шляхтіцькый конвент, 

в котрім троє з высланых здобыли в 
тім часї докторьскый научный сту-
пінь.

І наша карпаторусиньска писомна 
література од підписаня Унії з малы-
ма вынятками была трудом духов-
ных особностей. К такым належали 
нашы вызначны писателї і народны 
будителї: Александер Духновіч, Іван 
Раковскый, Александер Павловіч, 
Анатолій Кралицькый, Алексан-
дер Митрак, Юлій Ставровскый-
Попрадов, Євґеній Фенцик, Євменій 
Сабов (зоставитель карпатору-
синьской ґраматікы, подля котрой 
ся учіло в русиньскых школах за 1. 
ЧСР аж до занику руськых школ), 
Др. Іван Кізак, вызначный русинь-
скый педаґоґ, закладатель Руського 
дому в Пряшові, председа Руського 
клубу (од р. 1923 – 1929) і Общества 

А. Духновіча в Пряшові, і далшы, ко-
трых бы мала докладно проштудо-
вати як днешня, так і  будуча русинь-
ска ґенерація. Вшыткы спомянуты і 
неспомянуты вызначны особности 
укрїпляли русиньскый народный дух 
в часї, кідь писати і говорити по ру-
синьскы было небезпечне, кідь за 
належность к русиньскому народу 
не платили, але пронаслїдовали, 
кідь з помочов руського слова, русь-
кой азбукы не мож было досягнути 
карьєру, але то ся принимало як од-
пор проти тогдышнёй влады.

Зато з одступом часу з великов 
почливостёв ся односьме к нашій 
минулости, к роботї такых патріо-
тів, котрым можеме быти вдячны за 
нашу теперїшню націоналну екзіс-
тенцію в условіях нашого народно-
го возроджіня по роцї 1989.  ■

27. – 28. фебруара 2010 засїдала Світова рада Русинів у 
Домі народностных меншын на ул. Воцеловій 602/3 у Празї 
2 з такым проґрамом:

1. Отворїня засїданя.
2. Контроля повнїня резолуції 10. СКР і резолуції СРР. 
3. Приправы Дня Русинів в окремых членьскых країнах 

СКР.
4. Актівіты русиньскых орґанізацій, членів СКР, в роцї 

2010. 
5. Пририхтованя кампанї в окремых членьскых країнах СКР 

перед списованём людей в роках 2011 – 2012.
6. Выголошіня конкурзу на Премію Александра Духновіча 

за русиньску літературу на рік 2010. 
7. Писма П. Р. Маґочія амбасадї Румунії і владї Україны.
8. Функція і повинности честного председы СРР.
9. Пропозіція на штатут архіву СКР.
10. Діскузія – Пропозіція на функцію часопису РУСИН і 

одношіня к СКР.
 – Пропозіціï членів СРР.
11. Приятя резолуції.
12. Закінчіня. 
 
1. Отворїня засїданя 
Дюра Папуґа, председа СРР, отворив 3. засїданя СРР од 

послїднёго СКР, привітав притомных членів СРР і конштато-
вав, же на засїданю СРР бере участь 9 членів СРР і предсе-
да СФРМ – Мартін Караш. Румунію на засїданю заступовав 
пан Ю. Фірцак, молодшый. 

Председа СРР представив членів новоконштітуованой 
Ревізной рады CКP, котра буде робити на челї з предсе-
дом Ревізной рады СКР Іваном Петрецькым з Румунії. 
На засїданю брали участь і члены Мійо Шайтош з Хорватії і 
Міхал Поланко з Чеська. 

 2. Контроля повнїня резолуції 10. СКР і резолуції СРР
 Предложена членам СРР в окремім записї.
 
3. Приправы Дня Русинів в окремых членьскых краї-

нах СКР
Члены СРР ся высловили як і в котрім термінї ся буде реа-

лізовати День Русинів в окремых краïнах: 
17. януара 2010 – Сербія, Дім културы, Р. Керестур (одбыв 

ся)
25. мая 2010 – Хорватія
 4. юна 2010 – Словакія, Театер А. Дуновіча, Пряшів
 6. юна 2010 – Мадярьско
 4. септембра 2010 – Румунія, Бая Маре
20. новембра 2010 – Северна Америка і Канада
 Х – Польско
Кажда з окремых країн актівно ся рихтує к реалізації Дня 

Русинів у своїй країнї. Чесько і Україна вытворять условія 
про установлїня такого дня.

4. Актівіты русиньскых орґанізацій, членів СКР, в роцї 
2010

О далшых актівітах русиньскых орґанізацій в окремых 

Владимір ПРОТИВНЯК, выконный секретарь СРР, Словакія

Iз засїданя Світовой рады 
Русинів у Празї
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країнах по 10. СКР, котры ся приправують на рік 2010, дали 
інформацію членове СРР. 

Сербія – Задачі на тот рік были становлены на сеймі 
Руськой Маткы. Велику увагу будуть придїляти навчаню 
русиньского языка в Основній школї і Ґімназії Петра Кузмяка 
в Руськім Керестурї.

Словакія – Актівіты в тім вызначнім роцї (2010), главно 
про РОС, представлять План головных задач, якый фіксує 
множество акцій, почінаючі 11. річником конкурзу в деклама-
ції Духновічів Пряшів і кінчаючі Днями русиньскых традіцій.

Мадярьско – Зреалізована академія іменї А. Годинкы, на 
котрій были удїлены Премії А. Годинкы; будує ся деревяна 
церьков в Маріяповчі (до септембра), де будуть уложены 
реліквії з країн, де жыють Русины.

Северна Амарика – Карпаторусиньске общество зреа-
лізовало пропаґацію проґраму Лїтнёй школы русиньского 
языка і културы на Пряшівскій універзітї в Пряшові; партіці-
повало на выданю книжкы в анґліцькім языку Язык і народна 
ідентіта: Южнокарпатьскы Русины Др. Плїшковой, ПгД., з 
Інштітуту русиньского языка і културы ПУ; приправує в спо-
лупраці з Музейом Е. Варгола в Піттсбурґу он-лайн учебный 
план про русиньскых емігрантів, штудентів ґімназій; зачали 
зберати фінанції (2 міл. доларів) на Народный културный 
і освітный центер; выдадуть учебник русиньского языка і 
ЦД про анґліцькоязычных людей; в сполупраці з Галінов 
Малецков з Польска приправують словацько – анґліцькый 
образковый словник; опублікують 680-сторінкову книжку Б. 
Горбаля; ініціують взник русиньскых орґанізацій в Чікаґу і 
далшы актівіты.

Румунія – Святкованя 10. юбілея заложіня Културного 
союзу Русинів в Румунії; орґанізованя лїтнёго табора про 
дїти в містї Дева і іншы културны актівіты.

Польско – Міджі найвызначнїшы акції належить Біенале 
Лемківской културы в Криниці (22. – 23. мая 2010) і 30. річ-
ник Лемківской ватры на чужынї в Михайлові (6. – 8. авґуста 
2010).

Чесько – Головным цїлём роботы в р. 2010 є коордінова-
ти актівіты міджі єствуючіма сполками в Чехах, росшырити 
роботу міджі ту жыючіма Русинами. 

Україна – Окрем навчаня в недїльных школах планують 
зорґанізовати научну конференцію, културно- сполоченьскы 
акції і далшы выдавательскы актівіты.

5. Прирыхтованя кампанї в окремых членьскых кра-
їнах СКР перед списованём людей в роках 2011 – 2012 

Світова рада Русинів проїднала актуалньй став приправ 
перед списованём людей в окремых країнах і на Украïні, о 
чім інформовали членове СРР.

Ю. Фірцак, Румунія – приправна діскузія з Народным 
штатістічным урядом о приправі листів списованя; пропаґа-
ція і аґітація перед списованем, выданя пропаґачных матері-
алів, інформованя обывателів; участь позорователїв з рядів 
орґанізації КЗРР на списованю.

Джон Ріґетті, Сев. Америка – ведуть діскузії з урядами, 
жебы листы на списованя дістав каждый – дотеперь так 
не было; в листах бы мали быти колонкы з уведженов 
народностёв русинсков, лемківсков, руськов, якы бы ся мали 
наконець зраховати довєдна. 

Канада – Не мають самостатну колонку про Русинів.
Владимір Противняк, Словакія – Через комплексный план 

ся слїдує реалізація актівіт перед списованём людей на Сло-
вакії. Листы списованя РОС пропонує в словацькім языку.

Дюра Папуґа, Сербія – Чісло записаных людей до окремо-

го волебного списку, котрый проходить до 4.3.2010 у Сербіï, 
дасть нагляд о Русинах жыючіх в Сербіï і дасть нагляд, де 
злїпшыти пропаґацію.

Пункт 22 резолуції:
Дізнати ся через народны штатістічны уряды і послати 

і-мейлом секретарёви СРР датумы, в котрых буде у окремых 
країнах списованя людей. 

Термін: до 15. 4. 2010
Одповідны: Члены СРР 

 6. Выголошіня конкурзу на Премію А. Духновіча за 
русиньску літературу на рік 2010 

Карпаторусиньскый научный центер в США выголосив 
каждорічну Премію Александра Духновіча за русиньску 
літературу.

Премія помагать хоснованю русиньского языка в творах, 
котры приносять вызначный вклад до русиньской красной 
літературы. Є фінанцована Штефаном Чепом з Торонта і 
удїлює ї Карпаторусиньскый научный центер в США. 

Премія в сумі тісяч доларів буде дана за нaйлїпшы творы 
в поезії ці в прозї написаны по русиньскы, котры были 
надрукованы за період послїднїх 5 років. Книгы красной 
літературы і поезії, надрукованы в од року 2005 по рік 2009 
мають право на премію в роцї 2010. Авторы або выдавателї 
суть повинны представити і предложыти 3 екземпларї каж-
дой книжкы з коротков біоґрафіов автора. 15 апріля 2010 
року є послїднїй день засланя вшыткых матеріалів. 

Члены одборной комісії: Елейн Русинко (США), Марія 
Павловская (США) і Валерiй Купка (СР). Адреса, де треба 
посылати 2 екземпларї книжкы: Professor Elaine Rusinkо, 1 
екземпларь: Doc. PhDr. Valerij Kupka, CSc., Važecká 12, 080 
05 Prešov, Slovakia.

 
Світова рада взяла на відомoсть: 

Выголошіня Карпаторусиньскым научным центром в США 
конкурзу на Премію А. Духновіча за русиньску літературу 
і вызву авторам і выдавателям прыголосити до конкурзу 
найлїпшы творы писателїв з окремых країн, выданы за 
послїднїх пять років. 

Председа СРР Дюра Папуґа буде контактовати комісію 
(Елейн Русинко) і доїднать поступ славностного акту пере-
даня премії.

Пункт 23 резолуції: 
Через реалізатора сошкы карпатьского медвідя як інте-

ґралной части премії А. Духновіча за русиньску літературу 
треба становити, де ся находить форма на выготовлїня 
одлятків.

Термін : до 1. 5. 2010 
Одповідны: председа СРР і М. Бобинец 

7. Писма П. Р. Маґочія амбасадї Румунії і владї Україны
Світова рада Русинів проїднала обсяг писем приготовленых 

п. П. Р. Маґочіём і є согласна їх заслати становленым адре-
сатам:

1/ Амбасадї Румунії – послати фото таблы мейлом в языку 
румуньскім панови Дж. Ріґеттіови, котрый з п. Маґочіём 
одошлють писмо з урґенціов осаджіня таблы в Сіґетї. 

 Одповідны: Ю. Фірцак і Дж. Ріґетті

2/ Владї Україны – текст писма з жадостёв жебы каждый 
обчан Україны мав право декларовати свою народну ідентіту 
при списованю людей в р. 2011 – по оформлїню підписати 
председом і секретарём СРР і послати владї Україны. 
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 Одповідны: секретарь і председа СРР

8. Функція і повинности честного председы СРР
Світова рада Русинів на своїм 3. засїданю проїднала про-

позіції на статус честного председы Світовой рады Русинів і 
конштатовала, же то не є функція а честный – сімболічный 
тітул СРР. 

З тым тітулом СРР декларовала права і повинности чест-
ного председы СРР.

Гонорована особа мать право:
1/ ужывати тітул честный председа СРР,
2/ брати участь на засїданях СРР і СКР з голосом 

порадным,
3/ діставати інформації о засїданях СРР через записы з 

них,
4/ быти інформованый і позываный на вызначны акції СКР.
Гонорована особа є повинна:
1/ інформовати предеду СРР о замірах їднати з представи-

телями влад і урядів,
2/ візіты на урядах в окремій країні реалізовати лем вєдно 

з членом СРР даной країны,
3/ тітул не дає право ёго носителёви їднати в менї СРР,
4/ про носителя тітулу платять установлїня Штатуту СКР.

 9. Пропозіція на Штатут архіву СКР
Світова рада Русинів проїднала вопрос архіву Світо-

вого конґресу Русинів, котрый од 1991 року ся находить у 
бывшого секретаря СРР Александра Зозуляка, і становила 
слїдуюче:

Штатут архіву СКР
1/ Архів СКР ся складать з писомности, записів, корешпон-

денції, писем, цїных листів оріґіналів, дарів, ґрамот.
2/ СРР схвалює пропозіцію передати архів СКР до архів-

ной інштітуції Музея русиньской културы в Пряшові через 
сучасного секретаря СРР.

3/ Вшыткы документы (р. 1991 – 2009) будуть зоряджены 
подля архівного порядку по роках.

4/ Властник документів Світовый конґрес Русинів выпрацує 
догоду з музеём о звіреных архівных документах і условія 
приступу до архіву в сучасности і в будучности. 

5/ На основі підписаной догоды міджі СКР а Музеём 
русиньской културы в Пряшові, буде аґенда передана пред-
седом СРР і секретарём СРР до архіву.

6/ Приступ к документам СКР схвалює председа СРР 
писомно через секретаря СРР, в ёго непритомности підпред-
седа СРР. 

7/ Выдане дозволїня до архіву становлює котрых докумен-
тів ся тыкать і на якый час.

8/ По цїлый час приступу к документам є притомный 
одповідный працовник МРК і тот забезпечує копії документів.

9/ За каждый приступ, з вынятком членів СРР і РР СКР, 
ся платить сумов 5 евро. Робити копії документів мож лем 
із дозволїнём председы СРР за поплаток 1 евро за сторінку.

10/ Документы суть маєтком СКР, властник може з нима 
накладти подля рїшіня СРР (пожычіня на выставы, штудійны 
роботы, публічне спрацованя і т. п. ).

11/ Інше отворяня архіву СКР є заказане з боку архівной 
інштітуції Музея русиньской културы в Пряшові.

12/ Грошы з поплатків зістають в касї МРК.
Світова рада Русинів схвалила условія платны про 

Штатут архіву СКР на засїдані СРР в Празї 28. 2. 2010.

Пункт 24 резолуції: 
Проïднати уложіня архіву СКР з директорков Музея русинь-

ской културы в Пряшові і условія платны про Штатут архіву 
СКР схвалены Світовов радов Русинів. По ïх акцептованю 
приступити к архіваціï.

Термін: до 1. 5. 2010 
Одповідны: секретарь і председа СРР

9.а Пропозіція на функцію часопису РУСИН і одношіня 
к СКР 

Світова рада Русинів ся занимала проблематіков часопи-
су Русин, котрый по цїлый час быв і є друкованым орґаном 
Світового конґресу Русинів. 

Зато же тот часопис быв зеркалом Русинів нелем на 
Словакії, але і у світї, СРР собі желать, жебы і надале 
Редакція Русин і Народны новинкы в Пряшові продовжова-
ла реалізовати дану повинность орґану Світового конґресу 
Русинів. Часопис выходить як двоймісячник на Словакії за 
грошы схвалены на проєкт в рамках ґрантовой сістемы МК 
СР. На рік 2010 проєкт быв підпореный одборнов комісіов 
про русиньску народностну меншину (і секретарём СРР), 
то значіть, же з фінанчного боку є ёго выдаваня на тот рік 
забезпечене. 

СРР через своїх членів і секретаря СРР буде редакції 
часопису посылати актуалны інформації, справы і фото-
ґрафії о дїятельстві СРР і СКР і позывати выдавателя на 
головны акції СКР.

Пункт 25 резолуції: 
Проïднати тот пункт резолуції СКР з выдавателём часопи-

су Русин, п. Александром Зозуляком, як і далшу сполупрацу 
при выдаваню часопису як орґану Світового конґресу Руси-
нів. 

Термін: до 1. 4. 2010 
Одповідны: секретарь і председа СРР

9.б Біенале Лемківской културы у Криницї 
Андрій Копча, председа Стоварышіня Лемків, інформовав 

о приправі тогорічного Біенале Лемківской културы в Криницї 
з планованым проґрамом: 

22. мая 2010:
13.30 – Положіня квітів к памятнику Никіфора 
14.00 – 1/ Отворїня біенале, поздравны приговоры 
2/ Културный проґрам, 1. часть
3/ Отворїня выставы русиньскых – лемківскыx малярїв і 

фотоґрафів
17.30 – 4/ Закінчіня проґраму .
19.00 – 5/ Бісїда писателїв і членів літературной комісії 
 6/ Діскотека про молодых – до 22.00 год.
23. мая 2010: 
9.00 – 1/ Фрыштик, привітаня выступаючіх 
2/ Културный проґрам, 2. часть.
3/ Переданя Преміï Александра Духновіча за русиньску 

літературу і Премії Антонія Годинкы
12.30 – 4/ Закінчіня проґраму біенале 
13.00 – 5/ Обід 
14.00 – 6/ 4. засїданя Світовой рады Русинів 
18.00 – 7/ Вечеря і закінчіня біенале 

Пункт 26 резолуції: 
Інформовати орґанізаціï в окремых краïнах СКР, жебы ся 

запоїли до проґраму Біенале лемківской културы в Криницї. 
Доїнаня условій участи з Петром Трохановскым формов 
е-мейлу (колектівы, солісты, малярї, писателї). 

Термін: до 1. 5. 2010 
Одповідны: секретарь і председа СРР 
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9.в Пропозіціï членів СРР

Наталія Гнатко, Хорватія
Предложыла пропозіцію, жебы у Петровцях – Хорватьску 

21. – 22. авґуста 2010 ся зышла СРР на своє 5. рядне засї-
даня. Вєдно з ним бы могла засїдати Школьска комісія СКР 
(председкыня Ксенія Медєші – Сербія).

Маріяна Лявинець, Мадярьско
На святочній академії передавали Премію А. Годинкы. 

Єдным з оцїненых быв о. Франтїшек Крайняк із Словакії. 
Зато, же не міг взяти участь на академії і перебрати цїну, 
запропоновала о. Крайняка позвати до Криницї і в рамках 
проґраму Біенале лемківской културы му цїну передати.

Передала „Обращениє до СРР“, в якім Цїлоштатна русинь-
ска меншынова самосправа в Будапештї понукать участь на 
проєктї будованой деревяной церькви в Маріяповчі 8 краї-
нам, де жыють Русины, уложыти в нїй реліквії. 

Мартін Караш, председа СФРМ 
Презентовав пропозіцію СФРМ, жебы на цїлім засїданю 

СКР брали участь делеґаты СФРМ не окреме, з вынятком 
вольбы орґанів. Дале дав пропозіцію, жебы плановати 
выданя документів з дїятельства СКР і СФРМ і інформовав 
о акції „Навернутя к свому корїню“.

Олександер Мошкола, Чесько
Предложыв Штатут Сполку Русинів в Чеській републіцї як 

орґанізації, котру пропонує за члена СКР за Чесько. (СРР о 
даній пропозіції буде діскутовати на найблизшім засїданю.) 

Дале предложыв писмо Народной Рады Русинов Закарпа-
тя, котре інформує о штруктурї НРРЗ і о русиньскім русї на 
Українї. СРР к писму прияла cлїдуючу позіцію:

1/ Приїманя новых членьскых орґанізацій ся реалізує 
подля Штатуту СКР ‒ через обчаньскы здружіня або асоціа-
цію орґанізацій в окремій країнї.

2/ Жадость о членство в СКР ся реалізує через делеґата 
властной країны, члена СРР.

3/ Окрем приглашкы з рекомендаціов члена СРР з окре-

мой країны, треба додати штатут кандідатьской орґанізації 
і характерістіку роботы (референції) орґанізації, яка мусить 
корешпондовати зо замірами СКР.

Зато, же условія на приятя не суть сповнены, бо 
членьска орґанізація Общество Карпатьскых Русинов 
як член НРРЗ была вылучена із СКР, писмо Світова рада 
Русинів не може акцептовати.

Владимір Противняк, Словакія
Інформовав членів СРР о сповненых задачах при реґістра-

ції СКР на урядах і о заложіню рахунку (учту) в банцї. Допла-
ток членьского 50 евр за р. 2009 заплатили вшыткы країны 
окрем Україны. Членьске 100 евр на р. 2010 треба запла-
тити до 1.5.2010 на рахунок СКР переводом, даны і чісло 
рахунку дістануть членове і-мейлом. Выконный секретарь 
предложыв СРР пропозіцію – за веджіня учту і касы СКР 
схвалити гонорарь. Світова рада Русинів схвалила одпо-
відному касырёви гонорарь 20 евр місячно од 1.3.2010.

Ознамуєме членам СРР, же перед засїданём СРР 
треба предкладати писомно матеріалы выконному 
секретарёви СРР, жебы могли быти залучены до про
ґраму засїданя.

Микола Бобинець, Україна
Говорив о комплікованій сітуації русиньского руху і дїятель-

ства окремых обществ на Українї. Запропоновав дати мож-
ность отримати даны о походжіню і обернути ся до архіву 
нелем областного, але і ту в Празї, за выданём офіціалного 
запису о народности на Підкарпатю в роках 1921 – 1945 на 
пожаданя конкретных особ.

10. Приятя резолуції 
Члены СРР прияли резолуцію із 3. засїданя СРР. 

11. Закінчіня. 
Председа СРР Дюра Папуґа подяковав членам СРР за 

актівну участь на засїданю, гостителёви, панови Алексан-
дрови Мошколови з Чеська, за створїня доброй атмосферы 
почас цїлого перебываня членів СРР у Празї. ■

Дана ДЕСОВА, Бырно

Русиньска култура в Бырнї
В Бырнї 2. октобра 2009 взникла нова орґанізація – обчаньске здружіня Карпатьска култура. 

Орґанізація взникла з цíлём  здружовати Русинів, котры жыють на Мораві, але  і тых котры мають 
інтерес спознати або проглубити свої знаня о русиньскій културї, історії, етноґрафії, фолклорных 
традіціях, як і спознати природны красы реґіону, в котрім компактно жыють Русины. 

З їх першых актівіт мож спомянути выставу о русиньскій културї, котру рихтують в сполупраці з 
бырняньскым етноґрафічным музеём, приправлюють публікацію о русиньскім народнім облечіню, 
календарь з русиньскыма народныма кроями...

В Бырнї ся каждорічно орґанізує фестівал Бабілонфест. На тогорічнім, котрый буде в місяцю юнію, 
буде заступлена і русиньска култура, о што ся постарать русиньскый музикант жыючій в Оломовцу 
Р. чевор, котрый навязав контакт з ОЗ Карпатьска култура. Нове здружіня сполупрацує тыж з 
Інштітутом русиньского языка і културы у Пряшові, з музеями на Словеньску, в Польщі і на Українї, 
як і з представителями ґрекокатолицькой церькви на Словеньску. ■
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Він вірно служыв науцї. Жебы 
быв всесторонно інформованым 
шпеціалістом, не шкодуючі час, все 
здоконалёвав ся і здобыв великы 
знаня з близкых філолоґічных наук. 
Може праві зато особный жывот ся 
му не выдарив – до 35 років ся не 
стиг оженити, а ту зразу – война...

Іван Андріёвіч Гарайда ся народив 
29 януара 1905 року у с. Зарічово 
Ужского комітату Угорьска (теперь і 
Перечіньскый район). По припоїню 
краю к Чехословакії ёго родічі, не 
приявшы нову владу, перешли жыти 
до Мадярьска. В 1924 роцї Гарайда у 
м. Секешфегервар закінчів ґімназію. 
Дале ся вчів на Правницькій факул-
тї Будапештьской універзіты (1928 
р., доктор права). Дале наступив 
на Філолоґічну факулту Пейчской 
універзіты. В 1930 р. не без участи 
тогдышнёго знамого шпеціалісты, 
а пізнїше ректора той універзіты, 
вызначного русиньского ученого, 
академіка Мадярьской академії 
наук, Антонія Годинкы став ся шті-
пендістом Яґелоньской універзіты 
в Кракові, яку в 1934 роцї закінчів 
і став ся єй учітелём. З початком 
другой світовой войны у новембрї 
1939 року быв заарештованый ґес-
тапом у Кракові і вєдно з іншыма 
183-ма професорами Яґелоньской 
універзіты одправленый до концен-
трачного табора Саксенгаузен – 25 
км од Берліна. Якымсь чудом ся 
захранив, затоже застиг передати 
до Мадярьска матери а з помочов 
своїх приятелїв – Мадярьскому кон-
зулату в Кракові інформацію о своїм 
заарештованю . Мадярьска влада ся 
добила того, же го пустили на сло-
боду 9. апріля 1940 року (за условія, 
же о реаліях в концентрачнім таборї 
нїґда і никому не буде ніч  говорити). 

Вернув ся до Мадярьска 22. октобра 
1940 р. Жеба мав покій (в односинах 
з поліціов), мушеный быв одыйти з 
Будапешту і жыти десь у провінції.

В новембрї 1940 р. пришов до 
Ужгороду, де дістав роботу адекват-
ну ёго высокій кваліфікації – став ся 

выконным директором новофор-
мованой русиньской академічной 
інштітуції – Підкарпатьского обще-
ства наук (ПОН). В рамках дїятель-
ства ПОН він закладать і выдавать 
часопис „Литературна недѣля”, 
научный кварталник „Зоря – Hajnal”, 
місячник „Руська молодежь”, серії 
„Литературно-наукова библіотека” 
і „Народна библіотека” і т. д. У 1941 
роцї він написав і выдав русиньску 
ґраматіку – „Грамматику руського 
языка”. Ёго найблизшыма сполу-
працовниками з ПОН были Микола 
Лелекач і Федір Потушняк. Акаде-

мічна інштітуція робила барз актів-
но, передбігуючі свій час.

Не каждый чоловік у своїм жывотї 
схопный на велике дїло. Іван Гарай-
да взяв ся за дїло, про порозуміня 
якого наступным поколїням треба-
ло дакілько десятьріч. 

Але вшытко попорядку. Русинь-
ска научна і творча думка за скоро  
двасто попереднїх років дала мно-
го прикладів высокохудожнёй і 
глубо конаучной продукції – книгы, 
часописы, новинкы, календарї-
місяцё словы. Научна, умелецька, 
публіцістічна продукція, світьска 
і реліґійна... Выданя, што увидїли 
світ в Ужгородї, Будапештї, Відню, 
Празї, Москві, Львові, Берлінї, Пари-
жі, в Америцї... Історія Підкар патя, 
ёго култура, язык, уменя, етноґра-
фія, фолклор, ход політічных подїй, 
ґеоґрафічны описы, штатістічны 

Валерій ПАДЯК, к. н., Выскумный центер карпатістікы, Ужгород 

ІВАН ГАРАйДА – ДИРЕКтОР РУСИНьСКОй АКАДЕмІЇ НАУК, 

або: „Именем РСФСР – убить!“

• Aктів підкарпатьского общества наук на челї з Іваном Гарайдом (всерединї), Николаём 
Лелекачом (злїва), Федором Потушняком і секретарьками.

Фотка з архіву автора
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выклады, соціалны позорованя, 
економічный статус, розвой про-
мысловости і сільского господар-
ства і т. д. Вшытко не перерахуєш!

В обществі все є потреба 
осмыслёвати скусености попере-
днїх поколїнь, їх потенціал, жебы 
было на што ся сперти у новых 
выскумах, розробках, одкрытях. 
Розумным вынаходом у тім одноші-
ню стало укладаня бібліоґрафічных 
карточок, де вшытка література сіс-
тематізована подля сфер знаня.

Поскладаня першой бібліоґра-
фії Підкарпатя ХІХ. – першой по-
ловини ХХ. стороча было дїлом, 
яке ся скоро не дало зреалізова-
ти. Охопити вшытку літературу з 
карпатістікы в условіях, коли на За-
карпатю нїґда  не было централной 
бібліотекы або архіву, де бы почас 
стороч громадила ся і сохраняла 
книжкова продукція, было тяжко 
і про велику академічну інштіту-
цію. Окрем того, професіоналных 
бібліоґрафів у краю не было, покы 
за тоту роботу в половинї 30-ых 
ро ків не взяв ся молодый ученый 
з Ужгороду – Микола Лелекач.  
По пятёх роках талентованого уче-
ного збачів і запропоновав му функ-
цію, фактічно, свого заступцї, новый 
выконный директор Підкарпатьско-
го общества наук – Іван Гарайда.

ПОН – фактічно, академія наук 
Підкарпатя, яка вела актівну науко-
ву і освітну роботу у войновім періо-
дї од 1941 до 1944 року.

Сполочна робота І. Гарайды і М. 
Лелекача на будованю ПОН формо-
вала условія про гармонічный роз-
виток творчой інтеліґенції краю і мо-
тівовала єй докінця в нелегкых усло-
віях войнового часу к серьёзным 
научным выскумам.

Тота сполупраца не лем помогла 
зроду нового приятелиства, але 
переросла до сполупраці на полю 
бібліоґрафії. Гарайда вшелияк під-
поровав роботу Лелекача, мотіво-
вав го своёв роботов а кідь основна 
часть літературы была позберана, 
доміг ся книжного выданя роботы, 

про яке нашов немалы фінанції. 
Рукопис першого тому быв даный 
на посуджіня одборникам, кідь по 
частях ся друковав на сторінках 
новинок „Литературна недѣля”. 
Здало ся, же за даякый час книга – 
першый том – буде надрукована, а 
пак і другый том...

Унікатна бібліоґрафія (першый 
том) охоплёвала скоро три тісяч 
найцїннїшых жрідел з карпатістікы, 
свідчіла о высокій інтелектуалній 
уровни почас сторіч корїного ру-
синьского жытельства.

Але пришов рік 1944. Лелека-
ча мобілізовали на фронт. Робота  
над книгов ся спомалює. Не є кому 
выправляти припоминкы одбор-
ників, чітати набраный у друкарнї 
текст, доповнёвати додатковы ма-
теріали. Фронт стояв уж в Карпатах. 
Всягды наскоро проходила еваку-
ація інштітуцій, заводів, фабрик, 
враховано ПОН, дале на запад. На-
бор бібліоґрафії, про захованя якого 
ледва стачіло пару містностей, не 
мож было транспортовати. В усло-
віях войны то значіло, же він буде 
розобраный на шрифт і унікатна бі-
бліоґрафія заникне!

Може єдиным чоловіком, якый в 
тім моментї усвідомлёвав собі тоты 
колосалны інтелектуалны страты, 
якы бы значіло про Підкарпатя зни-
щіня скоро готовой книгы, быв Іван 
Гарайда. Треба было прияти рїшіня: 
такой одыйти, або зістати і попробо-
вати дашто із книгов зробити. Ёго, 
як і многых іншых общественных, 
політічных, церьковных дїятелїв ва-
ровали: не чекайте од совєтьской 
ідеолоґічной сістемы благосклонне 
одношіня к вам. Втїкайте, покы іщі 
є час!

І. Гарайда прияв рїшіня годне уче-
ного з великов буквов. Захранюючі 
неоцїниме културне богатство Ру-
синів, зістав в Ужгородї. 14. октобра 
дописав до книгы дослов і вырїшыв 
завер шыти друкованя у такій подо-
бі, у якій ся дало. Совєтьска армія в 
тім часї стояла і 60 – 100 км од Ужго-
роду.

27. октобра Червена армія при-
шла до міста. Але за пару днїв по тім 
вышла з друку „Загальна библіогра-
фія Подкарпатя”. Книжкы І. Гарайда 
застиг роздати близкым і знамым – 
жебы їх хранили і захранили.

То быв послїднїй великый чін про-
фесора Івана Гарайды. Він застиг 
зробити немало. Але кібы у своїм 
жывотї він зробив лем тото єдине – 
у хаосї войновых подїй привів на світ 
„Загальну библіографію Подкарпа-
тя” – уж лем за тото сі заслужыть 
навікы быти споминаным у рядї 
найвызначнїшых особностей ру-
синьской історії.

17. новембра І. Гарайда быв ареш-
тованый совєтьсков контрарозвід-
ков „Смерш” в Ужгородї. Суд не 
быв, 13. децембра 1944 ро ку уче-
ный одышов до вічности. Кібы 
вірити офіціалному рапорту начал-
ника ужгородьского польного ареш-
ту, прічінов смерти было згіршіня 
хво  роты сердця. Але і кібы вытри-
мало серд це – чекала бы го судьба 
іншых русиньскых інтеліґентів, кот-
ры довірливо зістали в 1944 роцї на 
Підкарпатю і были новов владов без 
прічіны росстрїляны. У ёго судній 
справі, яка была одкрыта подля  
карного кодексу РРСФР (Росії), є 
зазначене, же І. Гарайда „... робив 
профашістьску аґітацію, направ-
лену проти комуністічного руху, 
Совєтьского союзу і демократічних 
держав”. Своїх 40 років ся І. Гарай-
да не дожыв, умер півдруга місяця 
скорїше. Де є похованый – не зна-
ме. У совєтьскім часї ёго призвіско 
было выкреслене з історії а книгу 
М. Лелекача і І. Гарайды „Загаль-
на библіографія Подкарпатя” 
совєтьскы учены мали заказане спо-
минати. Аж в роцї 2000 по великім 
снажіню книжка была перевыдана 
в ужгородьскім Выдавательстві В. 
Падяка зо значныма доповнїнями 
і заведжінём незнамых архівных 
матеріалів на тоту тему. На друко-
ваня ї приправив автор тых рядків. 
Тіраж ся розышов за пару днїв.

■
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Ґрекокатолицька церьков на Словеньску од початку 
свого єствованя мала амбіції нелем в набоженьскій об-
ласти, але дбала і о потребну освіту своїх вірників – 
Русинів, Словаків і Мадяр. Тоты снагы были видны од 
еріґованя Пряшівской єпархії папом Піом VII. булов 
– Relata semper з 22. септембра 1818, перед тым была 
Пряшівска єпархія частёв Мукачовской ґрекокатолиць-
кой єпархії, котра тыж забезпечовала освіту своїх ві-
рників. 

Уж в часах мукачовского єпіскопа Яна Брадача (1732 
– 1777), родом з Торисок, мала освіта вірників од дїть-
ского віку важне місце. Быв єпіскопом, якый стояв при 
уряднім еріґованю Мукачовской єпархії з центром в 
Ужгородї, котру зрядив папа Клімент XIV. булов – 
Eximia Regalium Principum з 19. 9. 1771. Самособов, 
тота єпархія єствовала нелем од часів Ужгородьской 
унії – од року 1646 як часть Яґерьского єпіскопства, але 
од найстаршых часів, коли ігумены отцї василіаны, якы 
дїяли на чернечій горї коло Мукачова, были де факто 
єпіскопами про віруючіх выходного обряду в Угорьску. 
Єпіскоп Ян Брадач ся став автором Букваря для дї-
тей, котрый ся складав з чітанкы, писанкы і куртого 
схематізму єпархії (кутрых інформацій о єпіскопстві, 
фарностях і священиках), як і з основ молитвы.

І ёго сучасник, єпіскоп Андрій Бачіньскый (1732 – 
1809), родом з Бенятины, цїнив сі освіту Божого на-
рода. Зато такой на зачатку своёй єпіскопской службы 
в роцї 1777 підпорив штатут імператоркы Марії Тере-
зії, котра в Угорьску завела повинне навчаня дїтей од 
6 до 12 років і навчаня в материньскім языку. За ёго 
єпіскопату взникло в єпархії коло 300 новых основных, 
народных школ. Заєдно ускорив приправу учітелїв 
і зачало ся навчаня на основных школах в русинь-
скім языку. Ёго особный таёмник, Іоан Кутка, пізнї-
ше кошіцькый ґрекокатолицькый вікарь (вікаріат в р. 
1787), выдав в роцї 1795 першый русиньскый букварь. 
Єпіскоп Андрій Бачіньскый выдав про духовну освіту, 
але і прімарну освіту своїх вірників Катехізмы (1801, 
1802), Писмо святе (5 частей, 1804р.) в церьковносла-
вяньскім языку. Заєдно заложыв єпархіалну книжні-
цю про Русинів. Од Габсбурґів здобыв град Друґетів 
в Ужгородї, де зрядив теолоґічный ліцей з пятьма про-

фесорами. Корешпонденцію із священиками вів в церь-
ковнославяньскім языку. 

І єпіскопы новоствореной Пряшівской єпархії (днесь 
архієпархії) ся поступно старали о розвиток школованя 
на теріторії, котру справовали. Вкажеме то поступно на 
дїятельстві окремых єпархів.

Єпіскоп Ґріґорій Тарковіч (1745 – 1841)
Ґріґорій Тарковіч ся народив 21. новембра 1745 в Па-

сіцї в Бережскій жупі, на Підкарпатю. Першы крокы 
освіты здобыв дома, бо ёго отець быв кантором а дїдо 
ґрекокатолицькым священиком. Уж як хлопець, скорї-
ше як зачав ходити до латиньской школы, знав наспа-
мять цїлый псалтырь в старославяньскім языку. В роцї 
1803 одходить до Будапешту, де є менованый за цензо-
ра славяньскых книг. На тій функції є аж до року 1831 і 
ёго снагы были корунованы зредіґованём Святого пис-
ма Старого і Нового закона в старославяньскім языку 
і тыж выданём катехізму.

Ёго пріватный жывот быв в тім періодї наповненый 
штудіом. Мав надмірны знаня зо штудіа Святых Отцїв. 
Наспамять знав рїшіня окремых церьковных концілів. 
Велику залюбу мав у ґрецькім і церьковнославяньскім 
языку. Усвідомлює сі тяжку позіцію простых вірників, 
одразом чого была неґрамотность як знак абсенції прі-
марной освіты. Прото закладать церьковны школы, в 
котрых учіли священици.

Єпіскопови Тарковічови, як досправды освіченому 
пастырёви, барз залежало на тім, абы ёго священици-
князї были на належній уровни. Єпіскопство у своїх 
початках не мало фінанції на заложіня властной те-
олоґічной школы і семінаря, зато ся великов міров 
заслужыв о заложіня і розвой єпіскопской книжніцї, 
котра ся стала жрідлом освітно-теолоґічного росту свя-
щеників. Од свого приятеля Яна Ковача з Будапешту 
дістав цїнный дар – 1 200 книжок.

Ёго сучасник Александер Духновіч о нїм по-
дав свідоцтво: „Не быв чоловіком практічным, але 
теоретічным, прагнучім за знанями. Любив штудова
ти богословскы книжкы. Кідь го дахто стрїтив, все 
мав в руках даяку книжку. Быв то єпіскоп доброго і 
ласкавого сердця.“

o. ПгДр. Ґабріел СЕКЕЛЬ, ПгД., директор Ґрекокатолицького школьского уряду в Пряшові

Принос ґрекокатолицькой церькви 
до розвоя церьковного школства 
на Словеньску
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Єпіскоп Осиф Ґаґанець (1843 – 1875)
Народив ся в родинї робітника пригранічной стражи 

на лінії Дукля – Горлицї. Похрещеный быв 10. апріля 
1793 у Вышнїм Тваріжцю коло Бардеёва.

Як канонік, пізнїше ґенералный вікарь, придїляв ве-
лику позорность пасторачній роботї священиків і за-
снованю фарьскых школ. Став ся узнаваным одборни-
ком у вопросах выховы. В роцї 1850 заложыв културно-
народне общество Литературное заведеніе. 

Плановав побудовати духовну семінарію і інтер-
нат про хлопцїв – алумнеум. В роцї 1862 на імпулз 
народного будителя, каноніка Александра Духновіча 
заложыв Общество св. Йоанна Крестителя і предтечі 
і купив будову, де было пізнїше Алумнеум (інтертнат 
про штудентів – позн. ред.). Тото общество было зало-
жене з цїлём підпоровати худобных ґрекокатолицькых 
штудентів. Старав ся о выхову світьской русиньской ін-
теліґенції і підпоровав створїня Общества св. Василія 
Великаго (1864 – 1902).

Єпіскоп Др. Николай Товт (1833 – 1882)
Народив ся в родинї кантора 10. авґуста 1833 в 

Мукачові. Став ся шпірітуалом і професором теоло-
ґії в Ужгородї. З оглядом на ёго барз добры одборны 
знаня, котры в куртім часї превказав як лектор, быв 
менованый за професора моралкы на універзітї в Бу-
дапештї. Нелем ёго одборность, але і глубокы духовны 
даности были оцїнены єпіскопом Панковічом, котрый 
го меновав в роцї 1873 за мукачовского каноніка і на-
слїдно за ректора ужгородьской семінарії. 

Як бывшый універзітный професор ся з великым ен-
тузіазмом пустив до будованя церьковного школства і 
сам щедро підпоровав великыма сумами штудентів з 
бідных родин. Окрем того заложыв дакілько фундацій 
на підпору молодежи, сирот і худобных. Ёго великов 
заслугов было отворїня властной єпархіалной семіна-
рії – 12. септембра 1881. Нашы богословцї передтым 
штудовали в Ужгородї, Будапештї і Остригомі. Хоць 
походив з мадярьской културной соціеты, не підлїг 
мадярізачным тискам і підпоровав містну културу че-
рез школы і церьковный жывот.

Єпіскоп Др. Ян Валій (1837 – 1911)
Народив ся 22. септембра 1837 в Овенцсело в Са-

болчскій жупі в родинї ґрекокатолицького священика. 
По скінчіню докторандьскых штудій быв в роцї 1870 
менованый за префекта ужгородьской семінарії і ди-
ректора сиротинця про сироты священиків. Заєдно ся 
став професором – учів церьковне право і історію. В 
роцї 1886 была добудована семінарія, котру зачав став-
ляти в роцї 1880 ёго предходця, єпіскоп Микола Товт. 
Хосенны были ёго актівіты в области школства. Такой 
рік по добудованю семінарії створив комісію, котра 
мала стояти при зродї учітельской академії в Пряшо-

ві. Академію зачали будовати в роцї 1888, навчаня в 
нїй ся зачало аж в роцї 1895, по вырїшіню штатной 
підпоры, котра послужыла на платы професорів. При 
учітельскій академії єпіскоп Валій заложыв інтернат. 
Ёго заслугов была в Пряшові створена і перша ґрекока-
толицька міщаньска школа. Мав велику тугу – зрядити 
інтернат про дївчата і сиротинець. На реалізацію тых 
планів выдїлив з властных фінанцій основу – 300 000 
корун. Міцно любив свій народ і обряд, барз тяжко му 
было вытримати перед міцныма мадярізачныма тиска-
ми, главно по выданю тзв. Апоніовых законів, котры 
предписовали навчаня мадярьского языка уж в осно-
вній школї. 

Уж в роцї 1874 было в пряшівскім реґіонї 237 
русиньскых основных школ. Передовшыткым великым 
приносом про нашу церьков была попри надхненій 
душпастырьскій роботї ёго неуставна підпора церь-
ковного школства, а тым і підниманя уровни учітелїв 
церьковных школ і самотного духовенства.

Єпіскоп Др. Штефан Новак (1914 – 1920)
Народив ся 4. децембра 1879 як сын ґрекокатолиць-

кого священика в Ублї, в Земпліньскій жупі. В роцї 
1908 ся став выхователём дїтей родины Палфіовых, де 
жыв аж до року 1913. Ґроф Палфі быв в діпломатічных 
службах в Римі і мав великый вплив у Ватіканї. На ёго 
рекомендацію ся молодый выхователь став в роцї 1913 
кандідатом на пряшівского єпіскопа, хоць мав лем 34 
рокы. 

Єпіскоп Новак стояв на челї єпархії в найтяжшых 
роках мадярізації. Барз тяжко міг сперти мадярізацію 
школ в єпархії. Але в церьковных обрядах досягнув то, 
же кідь церьковны тексты были выдрукованы в кірі-
ліцї, преці лем зістали в церьковнославяньскім языку, 
фонетічно писанім латиніков з мадярьскыма елемен-
тами (-cs-, -sz-, -zs-, -ly-, -gy-...). Хоць выростав мі-
джі Русинами, під тиском штатных урядників завів до 
церьковных школ своёй єпархії мадярьскый язык. 

Вікарь Др. Микола Русснак (1878 – 1927)
Народив ся 30. апріля 1878 в Сопківцях в Земп-

ліньскій жупі, в родинї священика. В роцї 1902 быв 
выменованый за віцеректора пряшівской семінарії.

Попри своїх повинностях в семінарії і справі діецезы, 
занимав ся научнов роботов, є автором многых 
теолоґічных робот: Учебникы церьковно-славяньского 
языка, россяглой роботы Epiklézis, по латиньскы De 
processione Spiritus Santcty a Filioque, Purgatórium, О 
первенстві Римского престола. Ёго роботы выходили і 
в многых світовых языках. Універзіта в Будапештї го в 
роцї 1914 выменовала за колеґіалного професора. Су-
часно быв сіделным єпіскопом менованый за профе-
сора доґматікы і в тій функції быв в Пряшові до року 
1936, коли ся став професором богословской факулты 
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в Братїславі, а в єднім волебнім періодї быв і єй дека-
ном.

Др. Діоніз Няраді (1874 – 1940), крижевацькый 
сіделный єпіскоп, пряшівскый апостольскый адмі-
ністратор

Народив ся 10. октобра 1874 в Руськім Керестурї (Бач-
ка, Югославія) в родинї даколишнїх ґрекокатолицькых 
выселенцїв з выходной Словакії. По высвячіню робив як 
префект семінаря, пізнїше як ректор. Як апостольскый 
адміністратор барз не впливав на розвиток школ в пря-
шівскій єпархії.

Благореченый єпіскоп-мученик, Павел Петро 
Ґойдіч, ЧСВВ (1888 – 1960)

Єпіскоп Павел Ґойдіч, чСВВ, ся народив 17. юла 
1888 в Руськых Пеклянах, недалеко Пряшова, в ро-
динї ґрекокатолицького священика. На штудії теоло-
ґії наступив у Пряшові, за барз добры выслїдкы быв 
посланый на далшы штудії до Будапешту. І ту ся на-
магав попри штудіях вести глубокый духовный жывот. 
Уж в будапештьскій семінарії дістав як богословець од 
свого шпірітуала раду до жывота: „Жывот не є тяжкый, 
але барз важный.“ То ся стало про нёго яковсь орьєнта-
ціов, котра го провадила цїлый жывот. 

В Пряшові быв выменованый за префекта єпархі-
алного інтернату а сучасно і катехетом на міщань-
скій школї. Вдяка ёго усиловности быв збудованый у 
Пряшові сиротинець, котрый дав до старостливости 
сестрам-служобніцям. Вызначны были ёго актівіты в 
области школства, што документовало заложіня Ґреко-
католицькой ґімназії в Пряшові в роцї 1936. Підпоровав 
і учітельску академію, семінарію, інтернаты і подобно. 
Старав ся о выдаваня духовной літературы, што ся про-
явило на выдаваню часопису Благовістник, Да при-
йде царствіє твоє і розлічных молитвенных і книжных 
тітулів, котры выходили у Выдавательстві Петра.

Вдяка усиловности і терпезливости взникали поступ-
но церьковны народны школы, де ся учіло в русинь-
скім языку, котрый ся вжывав у єпархії. Підпоровав і 
учітельску академію, семінарію, інтернаты і подобно, 
хоць державны уряды і екстремістічны словацькы 
народны сполкы і інштітуції, як Словеньска ліґа, го в 
тім сперали. Найвеце ся то проявляло почас словень-
ского штату в роках 1939 – 1945.

По скінчіню ІІ. світовой войны і наступі комуністіч-
ной тоталіты єпіскоп чув великый тиск на фунґованя і 
єствованя церьковных школ в єпархії, котрый кулміно-
вав у поштатнїню, насилній українізації і комуністічній 
ідеолоґізації, котрій ся охотно піддали многы, котры 
выштудовали на ґрекокатолицькых школах (ґімназії, 
учітельскій академії).

Насилнов ліквідаціов Ґрекокатолицькой церькви на 
Словакії – у тзв. Пряшівскім соборї 1950 року было 

зніщене і церьковне школство, быв то зачаток помалой, 
але істой ліквідації Русинів, за котру можеме „дякова-
ти“ 40-річній комуністічній ідеолоґії в нашій републіцї.

Благореченый єпіскоп-мученик, ТгДр. Василь 
Гопко (1940 – 1976) 

Народив ся 21. апріля 1904 в Грабскім, окр. Бардеёв, 
в родинї Василя Гопка і Анны, родженой Петренко-
вой. З великой біды мати одышла до Америкы за ро-
ботов, о дїти ся старала родина Петренковых. Кідь мав 
Василь сїм років, взяв го к собі мамин брат Димитрій 
Петренко, котрый по высвячіню ся став священиком в 
Ольшавіцї на Спішу. Вакації пережывав у свого стрыка 
Димитрія і ту зачало ёго одношіня ку ґрекокатолиць-
кій церькви, народу, выходному обряду. Тота ласка ся 
зміцнёвала і ёго желанём было стати ся священиком, 
што ся і сповнило. 

Почас пражскых штудій ся барз інтересовав о бідных 
штудентів, про котрых заложыв в роцї 1929 Сполок 
ґрекокатолицькых штудентів.

Єпіскоп Павел Ґойдіч го по навернутю з Прагы уста-
новив за шпірітуала духовной семінарії і ёго задачов 
было старати ся о навчаня на ґрекокатолицькых школах 
в Пряшові.

По комплікаціях з узнанём ёго професуры і 
установлїнём плату з боку політічных експонентів 
словеньского штату быв выменованый за професо-
ра пасторалной і моралной теолоґії на Высокій бого-
словскій школї у Пряшові. Заєдно быв повіреный в 
роцї 1946 редіґовати часопис Благовістник, котрый 
мав підкрїплёвати ґрекокатолицькых віруючіх у їх вірї, 
пояснёвати їм візантьскый обряд. Сам Василь Гопко 
быв автором многых статей в часописї.

Монс. Мілан Хаутур (1957), кошіцькый сіделный 
єпіскоп

Народив ся 4. септембра 1957 в Снинї, в родинї 
робітника. На теріторії новоствореного Кошіцького 
апостольского екзархату, котрый быв еріґованый па-
пом Яном Павлом ІІ. булов Ecclesiales communitates 
з 21. 2. 1997 і котрый папа Бенедікт XVI. повышыв 
на єпіскопство в рамках новой Пряшівской метро-
полії sui iuris 30. 1. 2008, того часу фунґують тоты 
церьковны школы (довєдна є їх 8): Церьковна середня 
одборна школа в Требішові (615 школярїв), Церьковна 
матерьска школа і Церьковна основна школа в Упо-
рї (33 школярїв), Церьковна матерьска школа в Ми-
халовцях (9), Церьковна ґімназія, Церьковна основна 
школа і Основна умелецька школа в Сечовцях (156, 
112 і 193 школярїв), Середня педаґоґічна школа в Ко-
шіцях (310), Центер вольного часу в Стредї над Бо-
дроґом (1192 школярїв).

Владыка Мілан підпорує вшыткыма способами тоты 
школы.
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Пряшівскый емерітный єпіскоп, Монс. ТгДр. Ян 
Гірка (1923) 

емерітный єпіскоп походить з рольницькой родины. 
Народив ся 16. новембра 1923 в Абрановцях, окрес 
Пряшів. До народной школы ходив в Абрановцях од 
року 1930. В періодї комуністічной тоталіты, в роцї 
1968 – 1989, хоць была часточно ґрекокатолицька церь-
ков обновлена, но не мала поволене дїятельство на 
полю церьковного школства, бо тото не корешпондо-
вало з комуністічнов ідеолоґіов. В часї нормалізації на 
школах ани навчаня реліґії ся не могло реалізовати. Аж 
в часї „ґласности“, в другій половинї 80-тых років, ся 
дало уважовати о навчаню набоженства на школах бо-
дай лем в оклїщеній подобі, по навчалных годинах. 

По тзв. нїжній револуції єпіскоп Гірка в першім 
рядї обновив роботу Ґрекокатолицькой богословской 
факулты і духовной семінарії. Як великый канцеларь 
факулты ся заслужыв о здобытя потребных учітелїв, як 
і о підвышованя їх кваліфікації. Была то тяжка задача, 
бо в тім часї быв великый недостаток ґрекокатолицькых 
священиків. Священици тоту потребу порозуміли і по-
при пасторації ся пустили і до штудій. Выслїдкы ся 
поступно вказовали в здобываню академічных тіту-
лів і в здобытю акредітації на штудійны одборы бого-
словской факулты. Єпіскоп Гірка ся постарав і о пере-
будову духовной семінарії, абы вылагодив потребам 
наростаючого інтересу о штудії. З ёго ініціатівы быв 
зреконштруованый і даный на хоснованя цїлый комп-
лекс єпіскопской резіденції, до котрой в єдній части 
дав умістнити богословску факулту. В тім періодї за-
чали взникати і дакотры церьковны школы – основны, 
середнї і ґімназії.

Архієпіскоп-митрополита, Монс. ТгДр. Ян Бабяк, 
ПгД., СІ (1953) 

Народив ся 28. октобра 1953 в Гажинї над Цірохов, 
окр. Гуменне, в родинї робітника.

В зачатках демокрації уж як єзуіта охотно послужыв 
нашій церькви на Словакії. В роках 1989 – 1990 быв 
префектом Духовной семінарії св. Кіріла і Мефодія в 
Братїславі.

Од року 1996 аж до выменованя за пряшівского архі-
єпіскопа быв директором Центра спірітуаліты Выход-
Запад Михала Лацка, СІ, в Кошіцях, котрый выбудовав 
на модерный научно-выскумный центер Тырнавской 
універзіты. Заєдно чітав лекції о выходній спірітуалі-
тї наперед на Ґрекокатолицькій богословскій факултї 

Пряшівской універзіты в Пряшові (в сучасности Ґреко-
католицька теолоґічна факулта Пряшівской універзіты 
в Пряшові), потім на Теолоґічній факултї Тырнавской 
універзіты в Братїславі.

На ґрекокатолицькій теолоґічній факултї, котрой 
є великым канцеларём, орґанізують ся розлічны 
научны конференції і научны проєкты о жывотї і робо-
тї блаженых мучеників. В Ґрекокатолицькій духовній 
семінарії благореченого П. П. Ґойдіча в Пряшові завів 
по третїм річнику духовной формації пасторачный роч-
ник. Реґуларно ся стрїчать з богословцями, про котрых 
все в середу одправлять святу літурґію. На факултї тыж 
зрядив в роцї 2007 модерну факултну бібліотеку.

В Пряшові была докінчена реконштрукція будовы 
бывшой учітельской академії на Кметёвім строморадю, 
в котрій быв зрядженый інтернат про дївчата. Будова 
бывшого василіаньского монастыря в цетрї міста была 
переставляна на професорьскый дім про професорів 
ҐТФ ПУ в Пряшові.

Владыкови Янови Бабякови, СІ, залежить на духо-
внім ростї молодежи. В роцї 2004 зрядив ґрекока-
толицьку церьковну Ґімназію благореченого Павла  
Петра Ґойдіча в Пряшові. Окрем того на теріторії на-
шой єпархії фунґує іщі церьковна матерьска школа в 
Лютинї (має 21 дїтей), Церьковна ґімназія в Гуменнім 
(304 штудентів), Церьковна основна школа в Тихім По-
тоцї (12 школярїв), Церьковна основна школа в Дрєніцї 
(15 школярїв), Церьковна основна школа у Свіднику 
(117 школярїв), Середня здравотна школа у Пряшові 
(210 і 102 штудентів). В роцї 2006 отворив Центер воль-
ного часу (1213 членів-навщівників) і Церьковну шко-
лу в природї в Юсковій Волї, о рік пізнїше славност-
но посвятив і отворив Ґрекокатолицькый молодежный 
пасторачный центер в зреконштруованій і росшыреній 
будові на Уліцї гурбаністів в Пряшові. В роцї 2010 буде 
отворена Споєна Церьковна основна школа і Церьков-
на матерьска школа з центром в Дрєніцї (буде мати 
12 дїтей). Мать в планї поступно отваряти і далшы 
церьковны школы, кідь то буде в інтересї нашых роді-
чів і веджіня міст і сел (містной самосправы).

І в будучности хоче ґрекокатолицька церьков быти на 
помочі едукації молодежи і дїтей в нашій єпархії і тым 
підкрїпити хрістіаньскый характер Словакії в рамках 
европской унії, котра ся в сучасности зачінать небез-
печно одхыляти од хрістіаньскых прінціпів і сімбо-
лів, причім забывать на факт, же якраз хрістіанство єй 
выбудовало сучасный характер і силу духа. ■



• На 7. семінарї карпаторусиністікы присвяченім 15. роковинам кодіфікації русиньского списовного языка на Словакії, 
ославам 100. книжкы приправленой на выданя  редакціов Русин і Народны новинкы і презентації русиньскых книжок 
выданых в роцї 2009 была і автоґраміада авторів і зоставителїв тых книжок. На фотцї А. З.: автор С. Конєчні підписує 
свою книжку Капітолы з історії Русинів на Словеньску М. Мальцовскій, взаду уж з підписанов книжков М. Сушкова.

• На презентації русиньскых выдань на Пряшівскій універзітї в Пряшові 31. марца 2010 автоґрамы роздавав і Гавриіл 
Бескид, зоставитель книжкы під назвов Николай Бескид як субєкт і обєкт історіоґрафії. Єдным з обдарованых 
быв і  ПгДр. Маріан Ґайдош, к. н., директор Сполоченьсконаучного інштітуту САН в Кошіцях. Взаду уж з підписаныма 
книжками: Д. Крішко, М. Крайнякова, Ш. Смолей і Я. Гриб.  Фотка: А. З. 



КУЛТУРНО-ХРІСТІАНЬСКЫЙ ЧАСОПИС

www.rusynacademy.sk
RUSÍN r. XX, č. 1 / 2010

Кодіфікація 
русиньского языка 
очами історіка

Годнотовы 
орьєтації професора 
O. Сіпка

ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.,
як перша у Словакії ся габілітовала на доцентку 

русиньского языка.

Іван Гарайда – 
директор Русиньской 
академії наук, або: 
„Именем РСФСР – 
убить!“

Наша вічно молода 
Марька Мачошкова
ославила свою 
сїмдесятку а мы 
віриме, же і далше 
нас буде тїшыти 
своїм співом.
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